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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 2019, 

structurat pe principalele atribuții prevăzute de lege și sarcini date de Consiliul Județean Covasna prin 

hotărârile adoptate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROBAT 

 

TAMÁS Sándor 

președinte 
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I. 

DIRECŢIA JURIDICĂ, ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI DEZVOLTAREA TERITORIULUI 

 

Direcţia juridică şi dezvoltarea teritoriului este compartimentul din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna care asigură verificarea legalității actelor administrative și 

a contractelor în care județul Covasna sau Consiliul Județean Covasna figurează ca parte şi 

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 de specialitate a 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna, precum şi coordonarea la nivel de judeţ a 

dezvoltării durabile a teritoriului, managementul proiectelor şi achiziţii publice. 

Direcţia juridică şi dezvoltarea teritoriului realizează sarcinile ce revin Consiliului Judeţean 

Covasna în domeniul juridic, al administraţiei publice, a guvernanței corporative, precum şi a 

dezvoltării teritoriului. 

În exercitarea sarcinilor ce-i revin direcția conlucrează cu celelalte direcţii de specialitate, servicii, 

birouri şi compartimente din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum și cu 

autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale și asigură relația cu asociațiile de dezvoltare 

intercomunitară și de drept comun în care județul Covasna are calitatea de membru în ceea ce privește 

evidența actelor constitutive ale acestora, respectiv modificarea și completarea acestora. 

În conformitate cu principiile autonomiei, legalităţii şi cooperării în rezolvarea problemelor 

comune care stau la baza raporturilor dintre administraţia publică judeţeană şi cea locală, direcția 

participă la acţiunile care implică coordonarea activităţii consiliilor locale municipale, orăşeneşti şi 

comunale în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean din domeniul administraţiei 

publice locale. 

Direcţia juridică şi dezvoltarea teritoriului 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, p.s.i şi alte domenii stabilite prin 

legi speciale în competenţa consiliilor judeţene dacă acestea se enumeră printre domeniile de 

competență a acesteia. 

Direcţia juridică şi dezvoltarea teritoriului exercită verificarea legalităţii actelor ce emană de la 

compartimentele aparatului consiliului judeţean, care i-au fost prezentate în acest sens. Conlucrează la 

organizarea, în condiţiile prevăzute de lege, a şedinţelor consiliului judeţean şi ale comisiilor de 

specialitate constituite la nivelul Consiliului Județean Covasna, 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 autorității 

administraţiei publice județene.  

Direcţia juridică şi dezvoltarea teritoriului redactează proiectele de hotărâri ale consiliului 

județean și de dispoziții ale președintelui consiliului județean precum şi materialele aferente acestora, 

expuneri de motive, rapoarte de specialitate și referate, respectiv şi a altor acte ce se întocmesc, în 

conformitate cu atribuţiile stabilite în prezentul regulament. 
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Direcţia juridică şi dezvoltarea teritoriului informează periodic conducerea consiliului judeţean 

asupra problemelor constatate în teritoriu în vederea găsirii şi stabilirii celor mai eficiente modalităţi de 

coordonare a activităţii consiliilor locale în interesul comun. 

Direcția asigură reprezentarea în fața instanțelor judecătorești a județului Covasna a județului 

Covasna, a Consiliului Județean Covasna și a Preşedintelui Consiliului Județean Covasna. 

Direcția asigură activitatea de relații cu publicul și petiții, comunicarea informațiilor de interes 

public, în condițiile legii, precum și realizează procedurile prevăzute de lege privind transparența 

decizională, redactează proiecte de hotărâri de guvern, împreună cu notele de fundamentare aferente și 

le transmite către ministerul de resort spre avizare și adoptare, în condițiile legii. 

Direcția Juridică și Dezvoltarea Teritoriului Asigură actvitatea registraturii generale a Consiliului 

Județean Covasna, realizează activitatea de arhivare a documentelor produse la nivelul Consiliului 

județean Covasna, asigură îndeplinirea atribuțiilor funcționarului de securitate, atribuțiilor în domeniul 

pregătirii economiei și a teritoriului pentru apărare, și cu evidența militară și mobilizarea la locul de 

muncă și asigură lucrările de secretariat ale Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna. 

Direcţia juridică şi dezvoltarea teritoriului urmăreşte derularea investiţiilor Consiliului Județean 

Covasna pe toată perioada, începând cu proiectarea până la punerea în funcţiune, stadiul fizic şi valoric 

al lucrărilor, verifică pe teren şi confirmă situaţiile de lucrări întocmite de antreprenor; asigură 

obţinerea tuturor avizelor necesare emiterii autorizaţiilor de construcţie pentru toate obiectivele de 

investiţie ale Consiliului Județean Covasna, organizează periodic analize privind modul de derulare a 

programelor de investiţii şi reparaţii capitale, iniţiază măsuri pentru eliminarea disfuncţionalităţilor, 

participă la recepţia lucrărilor de investiţii, finanţate din fonduri speciale sau din bugetul propriu al 

judeţului, asigură încheierea contractelor pentru realizarea obiectivelor de investiţii din programele 

anuale ale consiliului judeţean, în urma efectuării licitaţiilor efectuate conform legii. 

Direcția asigură verificarea calitativă şi cantitativă a lucrărilor, verifică situaţiile de lucrări, 

întocmeşte formele de plată, organizează evidenţa decontărilor, întreprinde demersurile necesare şi 

asigură finanţarea pentru contractarea şi procurarea utilajelor, dotărilor aferente lucrărilor de investiţii 

proprii ale Consiliului judeţean, asigură realizarea procedurilor și a atribuțiilor care îi revin consiliului 

județean potrivit legii privind achizițiile publice, asigură administrarea patrimoniului public și privat al 

județului Covasna, asigură activităţile legate de managementul şi implementarea proiectelor. 

Direcţia juridică şi dezvoltarea teritoriului este subordonată Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Covasna, este condusă de un director executiv şi de un director executiv adjunct. 

 

1. DOMENIUL ADMINISTRAȚIE 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, respectiv după data de 5 iulie 2019, activitatea Direcției în 

acest domeniu a fost reglementată de OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarea 
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ulterioară. De asemenea au fost respectate prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna.         

Astfel, în cursul anului 2019, Consiliul Judeţean Covasna s-a întrunit în şedinţe de 17 ori, după 

cum urmează:  

- de 13 ori în şedinţe ordinare; 

- de 4 ori în şedinţe extraordinare. 

 

În cadrul acestor şedinţe s-au adoptat 211 de hotărâri, în diferite domenii ale vieţii economice, 

sociale şi culturale.   

Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna a emis 350 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. 

 În anul 2019 Consiliul Județean Covasna a procedat la completarea Formularului de integritate 

întocmit în cadrul mecanismului de prevenire a conflictului de interese face parte din documentaţia de 

atribuire a contractelor de achiziţie publică, existente în cadrul Sistemului prevenţie, care funcţionează 

pe baza datelor înscrise în formularele de integritate, înregistrate în SEAP, cu ocazia derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de 

atribuire a contractelor de achiziţie publică, după cum urmează: 

- Achiziționarea a 3 autoutilitare 4x4; 

- Aprovizionare şi distribuție pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de 

stat și particular de produse de panificație, lapte și fructe și de legume proaspete pentru patru ani 

școlari 2018-2022; 

- Elaborare PT, Detalii de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului, execuția lucrărilor 

de construcții si furnizare dotări pentru proiectul Reabilitarea ansamblului Muzeului Național Secuiesc; 

- Elaborare proiect tehnic, detalii de execuţie, documentația tehnică pentru obținerea autorizaţiei 

de construire, documentaţii pentru obţinerea avizelor și acordurilor prevăzute în Certificatul de 

Urbanism (și nu numai), asistență tehnică pe perioada derulării procedurii de atribuire a Contractului 

de execuție a lucrărilor și asistență tehnică pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de 

investiţii „Reabilitare Castel Mikó” din Olteni, comuna Bodoc, județul Covasna; 

- Lucrări de reabilitare a drumurilor județene pentru proiectul Reabilitare drum județean „Interjud 

Covasna-Brasov” de la DN 12 la DN 13 prin Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și Măieruș - tronson 

Covasna de la DN 12prin Malnas Băi, Baraolt până la limită județ Augustin și Măieruș; 

- Reabilitare drum județean „Interjud Covasna-Harghita”, tronson Covasna DJ 131 km 22+830 - 

38+621; 
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- Servicii de proiectare la obiectivul de investiție: „Extinderea unității de primire urgențe și 

amenajare cale de acces ambulanțe la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu 

Gheorghe”; 

- Servicii de dirigenție de șantier pentru proiectul „Reabilitare drum județean „Interjud Covasna-

Brașov” de la DN 12 la DN 13 prin Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și Măieruș – tronson Covasna de la 

DN 12 prin Malnas Băi, Baraolt pâna la limita județ Augustin și Măieruș” 

- Servicii de proiectare și execuție de lucrări având ca obiect „Reabilitare pod pe DJ 121A km 

31+100 și modernizare DJ 121A Moacșa – Pădureni km 31+000 – 32+700” 

 

Totodată, în cursul anului s-a procedat la editarea publicației lunare Monitorul Oficial al județului 

Covasna, precum și la actualizarea paginii web a instituței prin publicarea informațiilor actualizate. 

În  cursul anului 2019 s-au primit, s-au înregistrat  și s-au trimis Agenției Naționale de Integritate 

35 declaraţii de avere şi 35 declaraţii de interese ale consilierilor judeţeni, depuse pentru anul fiscal 

2018, potrivit prevederilor Legii 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. 

 În cursul anului 2019 Consiliul Judeţean Covasna a comandat de la C.N. Imprimeria Națională  

2100 atestate de producător și 2640 carnete de comercializare a produselor din sectorul agricol 

conform comenzilor primite de la primăriile din raza județului Covasna și le-a distribuit primăriilor din 

județ. 

 

2. DOMENIUL RELAȚII CU PUBLICUL ȘI PETIȚII  

 

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.  

Tot în baza Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, Consiliul 

Judeţean Covasna a informat, din oficiu, în prealabil opinia publică asupra problemelor de interes 

public care urmau să fie dezbătute în cadrul şedinţelor consiliului judeţean. 

Au fost aduse la cunoştinţă publică următoarele inițiative: 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației Clubul 

Sportiv SEPSI-SIC; 

2. Proiect de hotărâre privind finanțarea de către Consiliul Județean Covasna din fonduri 

publice a programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 13 al capitolului III. din anexa la Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr. 13/2018 pentru aprobarea Regulamentului pentru acordarea 

stimulentelor financiare elevilor care au obținut distincții, medalii și premii speciale la 
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olimpiadele și concursurile școlare județene și cadrelor didactice care s-au ocupat de 

pregătirea acestora; 

4. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV pentru aprobarea 

modificării preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare 

practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A.; 

5. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru 

anul fiscal 2020, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform 

art. 83 și 84 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile 

prestate de către direcţiile aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi 

instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean Covasna; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional 

nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri 

în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și Societatea S.C. ECO 

BIHOR S.R.L. 

Au fost respectate prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel proiectele de hotărâri au 

fost afișate la avizierul din cadrul sediului Consiliului Judeţean Covasna și au fost publicate în 

cotidiene locale atât în limba română cât și în limba maghiară, precum şi pe pagina de internet a 

instituţiei www.cjcv.ro.  

Întrucât, până la termenele indicate în anunţuri nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din 

partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei asociaţii legal constituite, actele normative au fost 

adoptate de către plenul Consiliului Judeţean Covasna. 

Consiliul Judeţean Covasna, prin direcţiile de specialitate a răspuns prompt la rezolvarea 

problemelor cetăţenilor, persoane fizice şi juridice, urmărindu-se îndeplinirea unui obiectiv 

fundamental, şi anume acela de a crea şi promova o relaţie directă între locuitorii judeţului şi 

reprezentanţii administraţiei publice judeţene. Aceste probleme ne-au fost aduse la cunoştinţă prin 

petiţii, sesizări, memorii, cereri depuse şi înregistrate la Compartimentul relaţii cu publicul şi petiţii şi 

prin audienţele care au fost solicitate conducerii consiliului judeţean. 

Conform programului stabilit prin Dispoziţia Preşedintelui nr. 149/2016, în cursul anului au 

solicitat şi au fost primiţi în audienţă 18 persoane, din care 12 de persoane de către domnul preşedinte 

Tamás Sándor, 4 persoane de domnul vicepreşedinte Henning László János, o persoană de domnul 

vicepreşedinte Grüman Róbert-Csongor și o persoană de domnul secretar general al Județului Covasna 

Varga Zoltán. 

 Problemele celor 18 de persoane primite în audienţă au fost rezolvate în cadrul audienţelor. 

 În 2019 au fost analizate şi rezolvate în limitele termenelor legale în total 37 de petiții. 

În cursul anului 2019, accesul la informaţiile de interes public în cadrul Consiliului Judeţean 

Covasna s-a realizat în condițiile legii, raportul de activitate în acest a fost întocmit conform art. 10 

alin. (4) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările 

și completările ulterioare, raportul fiind prezentat plenului Consiliului Județean Covasna. 
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3. DOMENIUL JURIDIC  

 

 Compartimentul juridic este compartimentul din cadrul Direcţiei 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 de specialitate 

al Consiliului Judeţean Covasna prezentate spre avizare.  

În anul 2019 Compartimentul juridic a reprezentat interesele Județului Covasna, Consiliul 

Judeţean Covasna și/sau Președintele Consiliului Județean Covasna în fața instanțelor de judecată de 

toate gradele. 

Compartimentul juridic a realizat și o activitate preventivă ceea ce a rezultat un număr relativ 

redus al cauzelor proprii noi înregistrate pe rolul instanțelor de judecată.  

Astfel în cursul anului 2019 au fost înregistrate un număr de 12 cauze noi. La sfârșitul anului 2019, 

pe rolul instanțelor de judecată s-au aflat în total 7 cauze, printre care nu se numără cauze începute 

înainte de 2019.  

 

În cursul anului 2019 Compartimentul juridic a întocmit un nr. de 4 proiecte de hotărâre de 

Guvern.  Acestea au fost următoarele: 

 - trecerea monumentului „Semn Astra” din domeniul public al statului și din administrarea 

Ministerului Culturii și Identității Naționale în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe și în 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe; 

- modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea 

domeniului public al județului Covasna, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul 

Covasna; 

 - modificarea și completarea anexei nr. 29 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind 

atestarea domeniului public al județului Covasna, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din 

județul Covasna; 

 - abrogarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea 

domeniului public al județului Covasna, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul 

Covasna. 

În perioada de referință 2019, consilierii juridici au redactat și avizat proiectele de hotărâri ale 

consiliului judeţean din care au fost adoptate un număr de 211 de hotărâri şi proiecte de dispoziţii ale 

preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna în număr de 350. 

În total au fost întocmite un nr de 561 de acte administrative.  

Consilierii juridici au avizat în perioada de referință un număr de 773 contracte.  
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Cu ajutorul Compartimentului informatic a fost tipărit Monitorul Oficial al judeţului Covasna 

după şedinţele Consiliului Judeţean Covasna. 

 

 

4. DOMENIUL REGISTRATURII  

 

În cursul anului 2019 s-au primit prin poștă, curier, poșta electronică, fax sau direct de la 

petiționari precum și s-au creat acte din oficiu  într-un număr de 14 382, acte care au fost înregistrate în 

Registrul de Intrare – Ieșire al Consiliului Județean Covasna.  

După înregistrare, prin completarea mapei de corespondență, 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 sau secretarului 

judeţului Covasna, s-au multiplicat și repartizat actele către direcțiile sau compartimentele de 

specialitate pe bază de condică de predare-primire. S-au operat in Registrul de Intrare – Ieșire datele 

conform rezoluției, iar aceste date au fost introduse simultan si in programul de inregistrare electronică. 

Actele cu rezoluţia preşedintelui, vicepreşedinţilor sau secretarului judeţului Covasna, au fost scanate 

şi ataşate la actul cu numărul de înregistrare coresponzător în programul de inregistrare electronică.  

S-au ştampilat delegaţii şi foi de parcurs la solicitarea reprezentanţilor unor instituţii sau a 

cetăţenilor pentru consemnare prezenţa lor la CJCV. 

S-au  descărcat în Registrul de Intrare-Ieşire răspunsurile la solicitări, cereri depuse la Consiliul 

Judeţean Covasna, răspunsurile s-au scanat şi s-au  operat şi în programul de inregistrare electronică. 

Zilnic s-au preluat de la compartimente/direcţii adrese, răspunsuri în vederea expedierii, s-au 

pregătit plicurile şi s-au întocmit borderouri pentru prezentarea trimiterilor poştale la Oficiul Poștal. 

După semnarea directorului direcţiei și recepționarea borderourilor s-au predat împreună cu 

corespondența Oficiului poștal pentru expediere.  

Lunar s-au difuzat către compartimentele de specialitate și instituțiile subordonate Consiliului 

Județean Covasna, Monitorul Oficial al Județului Covasna.  

De asemenea la nivelul registraturii s-au întocmit  procese verbale de afişare a unor materiale sau 

pliante transmise către Consiliul Judeţean Covasna, precum și 12 centralizatoare privind francarea 

trimiterilor poştale, care au fost înaintate către serviciul buget-finanţe, contabilitate. Centralizarea s-a 

realizat pe baza borderourilor de expediere a corespondenței și a facturilor aferente și verificarea 

acestora într-un centralizator lunar. 

5. DOMENIUL ARHIVEI 

 

În cursul anului 2019 s-a asigurat ordonarea şi conservarea corespunzătoare a documentelor în 

depozitul de arhivă. La solicitarea persoanelor fizice şi juridice s-au eliberat în total 52 adeverinţe  şi 

copii de pe actele aflate în păstrarea Consiliului Judeţean Covasna, cu aprobarea secretarului judeţului 

Covasna. 
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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.  

Pe bază de inventar s-au preluat documentele arhivistice create de compartimentele de specialitate 

din cadrul aparatului de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna în număr de 101 de inventare, în 

cursul anului 2019 asigurându-se selecţionarea, conservarea şi păstrarea acestora. 

 

 

6. DOMENIUL SECRETARIATULUI ATOP 

 

În cadrul Secretariatului A.T.O.P. se desfășoară activități din diferite domenii, cum ar fi:  

- secretariatul ATOP propriu-zis; 

- pregătirea economiei și a teritoriului pentru apărare, prin coordonarea Comisiei pentru 

probleme de apărare; 

- evidența militară și mobilizarea la locul de muncă; 

- protecția datelor cu caracter personal; 

- protecția informaţiilor clasificate; 

- implementarea Strategiei naționale anticorupție (SNA) 2016-2020 la Consiliul Județean 

Covasna, în colaborare cu membrii Grupului de lucru pentru integritate; 

- etc. 

 

În anul 2019, componența inițială a ATOP Covasna s-a modificat conform procedurilor prevăzute de 

actele normative prin:  

- pierderea calității de membru a domnului Bodó Lajos și înlocuirea acestuia cu domnul 

Tamás Sándor, președintele Consiliului Județean Covasna; 

- pierderea calității de membru a domnului comisar șef de poliție Pampu-Romanescu 

Liviu, ca urmare a neîndeplinirii funcției de inspector șef al Inspectoratului de Poliție 

Județean Covasna și înlocuirea acestuia cu domnul comisar șef de poliție Ivașcu 

Marius-Daniel, împuternicit șef al IPJ Covasna; 

- pierderea calității de membru a domnului Tamás Sándor, ca urmare a demisiei din 

cadrul ATOP Covasna; 

- validarea desemnării domnului Ambrus József-consilier județean, ca membru în ATOP 

Covasna. 

 

Pe parcursul anului 2019 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna a desfăşurat următoarele 

activităţi: 

- s-a întrunit lunar în şedinţe de plen (4 ordinare și 1 extraordinară) și în 12 comisii de lucru. 

 

În cadrul ședințelor în plen s-au adoptat 3 hotărâri ale Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Covasna prin care: 
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- s-a aprobat Programul de activități pe anul 2019 al ATOP Covasna; 

- s-a aprobat Planul strategic anual al ATOP Covasna pe anul 2019; 

- s-a aprobat Raportul anual asupra eficienței activității desfășurate în anul 2018, de 

structurile însărcinate cu asigurarea unui climat de siguranță și securitate publică în 

județul Covasna. 

 

La ședințele ATOP Covasna au fost invitaţi și reprezentanţi ai administrației publice locale și ai 

altor autorităţi locale. 

În luna aprilie 2019, la ședința comună a comisiilor de lucru au fost invitați domnul Henning 

László-János, vicepreședintele Consiliului Județean Covasna, doamna Neagu Creola, procuror șef 

Biroul teritorial Covasna din cadrul Serviciului Teritorial Brașov și doamna Lazea Liliana, 

coordonator Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Covasna, la o dezbatere privind 

situația consumului și deținerii de droguri în județul Covasna. 

Ședința ordinară din luna iunie 2019 i-a avut ca invitați pe domnul Ágoston László, director 

executiv al Direcției de Sănătate Publică Covasna și pe domnul Cimpoi Cristian, manager al 

Serviciului de Ambulanță Județean Covasna, context în care s-au dezbătut problemele semnalate în 

cazul intervențiilor de urgență și propuneri pentru soluționarea acestora. 

În luna noiembrie 2019 a avut loc ședința comună a comisiilor de lucru ale ATOP Covasna care a 

avut pe ordinea de zi o informare privind stadiul pregătirii drumurilor județene și comunale pentru 

sezonul rece 2019-2020 și situația contractărilor efectuate în acest sens. La această ședință au fost 

invitați domnul Drincă Cristian, Șef Secție Drumuri Naționale Sf. Gheorghe, domnul Török Sándor, 

director general SC Drumuri și Poduri Covasna SA și domnul Biszok Attila-Zsolt, șef Serviciu de 

Administrare a Drumurilor Județene din cadrul Consiliului Județean Covasna. 

În cadrul ședințelor A.T.O.P. Covasna s-au prezentat informări privind: 

- activitatea desfășurată și rezultatele obținute de instituțiile abilitate cu menținerea 

ordinii publice în județ, aceste informări fiind prezentate trimestrial, semestrial, după 

caz, de șefii acestor instituții; 

- situația consumului și deținerii de droguri în județul Covasna; 

- eficiența activității polițistului de proximitate și modalități de perfecționare a acestuia; 

- atribuțiile Poliției Locale a Municipiului Sfântu Gheorghe în ceea ce privește ridicarea 

autovehiculelor oprite, staționate sau parcate neregulamentar; 

- situația avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu și protecție civilă emise de 

către Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Mihai Viteazul” al Județului Covasna; 

- creșterea numărului atacurilor de urs asupra persoanelor și bunurilor acestora în județul 

Covasna; 

- situația incendiilor la gospodăriile populației din județul Covasna; 

- stadiul anchetei referitoare la înlocuirea drapelului de la statuia Ostașului Român din 

Sfântu Gheorghe din perioada noiembrie-decembrie 2015; 

- stadiul anchetei referitoare la incidentul care a avut loc cu ocazia conferinței 

Congresului Autorităților Locale și Regionale a consiliului Europei de la Balvanyos din 

31 mai 2018; 
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- stadiul pregătirii drumurilor județene și comunale pentru sezonul rece 2019-2020 și 

situația contractărilor efectuate în acest sens. 

 

În cursul anului 2019, Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna i-a fost adresată o 

sesizare care a fost dezbătută în cadrul ședinței comune a comisiilor de lucru ale ATOP Covasna și 

care a fost înaintată către Inspectoratul General al Poliției Române în vederea analizării și soluționării 

aspectelor semnalate. 

În cadrul Secretariatului A.T.O.P. au fost inițiate un număr de 6 proiecte de hotărâri ale 

Consiliului Județean Covasna, după cum urmează: 

- privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Covasna, Ediția 

2019; 

- privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Covasna a domnului Bodó Lajos, respectiv validarea desemnării unui nou 

membru; 

- privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Covasna a domnului comisar-șef de poliție Pampu-Romanescu Liviu, 

respectiv validarea desemnării unui nou membru; 

- privind aprobarea cooperării Județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu 

Inspectoratul de Poliție Județean Covasna, în vederea realizării proiectului “Dotarea 

cu camere audio-video de tip BodyCam a personalului cu atribuții de ordine publică 

din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Covasna”; 

-  privind constatarea pierderii calității a unui membru al Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică Covasna; 

- privind validarea desemnării a unui nou membru în Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Covasna. 

 

S-au întocmit totodată și 5 referate de inițiere a unor dispoziții ale președintelui Consiliului 

Județean Covasna, după cum urmează: 

- privind sprijinul financiar acordat echipelor Serviciilor voluntare pentru situaţii de 

urgenţă din judeţul Covasna, care participă la concursul profesional al serviciilor 

voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, etapa judeţeană 2019; 

- privind sprijinul financiar acordat echipei Serviciului voluntar pentru situații de 

urgență din satul Leț, comuna Boroșneu Mare, care reprezintă județul Covasna la 

concursurile profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență, 

etapa interjudețeană 2019; 

- privind reorganizarea Comisia pentru Probleme de Apărare la nivelul Consiliului 

Județean Covasna; 

- privind aprobarea listei cu informații clasificate secret de serviciu gestionate de 

Consiliul Județean Covasna; 
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- privind aprobarea Listei cu obiectivele, sectoarele și locurile care prezintă importanță 

deosebită pentru protecția informațiilor clasificate deținute de Consiliul Județean 

Covasna. 

 

În domeniul pregătirii economiei și a teritoriului pentru apărare, prin coordonarea Comisiei pentru 

probleme de apărare: 

- cu sprijinul Structurii teritoriale pentru probleme speciale Covasna s-a pregătit 

documentația în vederea actualizării monografiei economico-militare a județului, în 

Ediția din 2019, fiind actualizate 13 anexe din totalul de 33; 

- s-a actualizat Situația obiectivelor de infrastructură teritorială importante pentru 

sistemul național de apărare, care a fost transmisă conform prevederilor legale 

Autorității Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale; 

- a fost întocmit Carnetul cu documentele de mobilizare, al Consiliului Județean 

Covasna; 

- s-a întocmit cererea cuprinzând necesarul Consiliului Județean Covasna de mijloace 

de transport pentru cazul de evacuare în situații de conflict armat și în situații de 

urgență, fiind comunicată către ISU Covasna, pentru centralizare; 

- această domeniu de activitate a fost supus în cursul anului 2019 unui control tematic 

al S.T.P.S. Covasna, în baza normativelor în vigoare și a Planului de control al 

Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Covasna; 

- activitatea din acest domeniu este coordonată de Administrația Națională a 

Rezervelor de Stat și probleme speciale  și de către Structurii Teritoriale pentru 

Probleme Speciale Covasna. 

 

În domeniul evidenței militare și mobilizarea la locul de muncă: 

- s-a actualizat permanent evidența salariaților și membrilor Consiliului Județean 

Covasna, cetățeni încorporabili și rezerviști, care cuprinde decumentele prevăzute de 

lege, printre care și cererea de mobilizare la locul de muncă; 

- s-a asigurat participarea la sesiunile de instruire și pregătire a responsabilului cu 

evidența militară și mobilizarea la locul de muncă. 

 

În domeniul protecției datelor cu caracter personal, responsabilul cu protecția datelor la nivelul 

autorității a realizat următoarele: 

- a desfășurat activități de informare a noilor angajați referitoare la drepturile și 

obligațiile care le revin în aplicarea Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecţia datelor – GDPR) adoptat de Parlamentul 

European și Consiliul Uniunii Europene; 

- a derulat activități de asumare, de către angajații Consiliului Județean Covasna, a 

angajamentului de confidențialitate privind utilizarea datelor cu caracter personal de 

care au luat cunoștință în desfășurarea activității de la locul de muncă, strict în scopul 

exercitării atribuțiilor de serviciu și cu respectarea strictă a limitelor legale; 
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- a elaborat și se utilizează clauze detaliate privind protecția datelor personale, adaptate 

după caz, la contractele încheiate între Consiliul Județean Covasna, ca operator de 

date, și colaboratorii săi, ca persoane împuternicite în sensul GDPR; 

- a verificat și monitorizat respectarea prevederilor Regulamentului General de 

Protecție a Datelor (GDPR european) și ale normelor interne; 

- a colectat informații pentru a identifica operațiunile de prelucrare; 

- a analizat și a verificat conformitatea operațiunilor de prelucrare; 

- a informat și consiliat personalul din aparatul de specialitate al autorității dar și 

persoanele împuternicite de operator.  

 

În domeniul informațiilor clasificate: 

- s-a realizat activitățile caracteristice în vederea protecției informațiilor clasificate 

deținute de Consiliul Județean Covasna; 

- acestea activități au fost supuse controlului de specialitate al S.R.I. 

 

Activități desfășurate în vederea implementării Strategiei naționale anticorupție (SNA) 2016-2020 

la Consiliul Județean Covasna 

- în colaborare cu membrii Grupului de lucru pentru integritate și în coordonarea 

domnului vicepreședinte Henning László-János a continuat implementarea 

obiectivelor și măsurilor stabilite în Planul de integritate al Consiliului Județean 

Covasna, aprobat în anul 2016 pentru perioada de referintă 2016-2020; 

- în cursul anului 2019, la sediul Consiliului Județean Covasna s-a desfășurat evaluarea 

tematică privind implementarea prevederilor S.N.A. 2016-2020 la nivelul autorității, 

precum și identificarea bunelor practici aferente și a deficiențelor întâmpinate în 

implementare, evaluare efectuată e către o echipă formată din experți din cadrul 

Ministerului Justiției, Agenția Națională pentru Integritate și Ministerul Lucrărilor 

Publice, Dezvoltării și Administrației; 

- s-a realizat sinteza raportului de evaluare și concluziile referitoare la deficiențele care 

trebuie remediate la nivelul Consiliului Județean Covasna și al instituțiilor 

subordonate acestuia, în vederea prevenirii și combaterii fenomenului de corupție. 

 

Pentru derularea activităților de mai sus s-au efectuat și activități de achiziții publice de materiale 

și servicii. 
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7. DOMENIUL INVESTIȚII ȘI PATRIMONIU  

 

DOMENIUL INVESTIȚII: 

 

1.„Extindere, modernizare Școala Specială Gimnazială Sf. Gheorghe și demolare garaj și 

magazie” 

- a fost eliberat ordinul de începere pentru elaborarea proiectului tehnic, detalii de execuție, 

documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire, documentații pentru 

obținerea acordurilor și avizelor. 

 

2.„Reabilitare Castel Mikó” 

- a fost semnat Contractul de servicii nr 538/19.06.2019 pentru elaborarea proiectului tehnic, 

detalii de execuție, documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire, 

documentații pentru obținerea acordurilor și avizelor. 

- a fost depus documentația tehnică pentru obținerea avizului de la Ministerul Culturii la 

Direcția Județeană pentru Cultură Covasna. 

 

3.“Centrul de Informare, Îndrumare și Documentare mun. Sfântu Gheorghe”, str. Victor 

Babeș, nr. 18B 

- a fost elaborat documentația tehnico-economică, documentația de avizare a lucrărilor de 

intervenţii; 

- au fost obținute toate avizele la această fază de proiectare. 

- documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici au fost 

aprobați prin Hotărârea nr. 146/2019. 

 

4. ”Reabilitarea Galeriei de Artă – Sfântu ” 

- în luna septembrie a fost emis certificatul de urbanism cu nr. 465/10.09.2019; 

- Consiliul Județean Covasna în ședința ordinară din data de 16 septembrie 2019 a aprobat 

Nota conceptuală și Tema de proiectare pentru obiectivul de investiție mai susmenționat prin 

Hotărârea nr. 163/2019; 

- a fost semnat Contractul de prestări de servicii nr. 726/04.11.2019, între Județul Covasna și 

SC Novartis SRL Oradea, pentru serviciile de proiectare faza DALI și a fost emis ordinul de 

începere; 

- în luna decembrie a.c., a fost depusă documentația tehnică pentru obținerea avizului de la 

Ministerul Culturii la Direcția Județeană pentru Cultură Covasna. 

 

5. „Centrală termică zona Biblioteca Județeană – Bod Péter” 

- a fost reînnoit certificatul de urbanism și au fost actualizate avizele obținute în anii anteriori. 

- a fost obținut avizul favorabil privind securitate la incendiu nr. 59/19/SU-CV. 

 

6. S-a elaborat  documentația de atribuire a lucrărilor  de execuție la obiectivul de investiție 

“Reabilitare drum județean Interjud. Covasna-Harghita , Tronson 131”, și a fost început 

procedura de achiziție publică a contractului de lucrări. 
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7. S-a elaborat  documentația de atribuire a lucrărilor  de execuție  la obiectivul de investiție 

“Reabilitare Drum Județean Interjud. Covasna-Brașov”, și a fost început procedura de 

achiziție publică a contractului de lucrări. 

 

8. Membrii din cadrul Serviciului de Investiții au participat la ședințele Comisiei Tehnico-

Economice și la ședințele CTATU organizate din cadrul Consiliului Județean Covasna și au 

verificat toate documentațiile tehnico-economice depuse spre avizare.Totodată au participat și 

la inventarierea anuală, pe anul 2019, a elementelor de natura activelor, datoriilor și 

capitalurilor proprii ale Consiliului Județean Covasna. Membrii din cadrul Serviciului de 

Investiții au asigurat asistență tehnică instituțiilor subordonate Consiliului Județean Covasna.  

 

 

DOMENIUL ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI: 

 

În anul 2019 Serviciul de investiții și patrimoniu a iniţiat mai multe proiecte de Hotărâri. 

• 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. 

• S-a aprobat HOTĂRÂREA Nr. 20/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 38/2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

judeţului 

• S-a aprobat HOTĂRÂREA NR. 95/2019 pentru modificarea și completarea anexei la 

Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 25/2009 privind însuşirea inventarului bunurilor 

imobile care alcătuiesc domeniul privat al judeţului Covasna 

• S-a aprobat HOTĂRÂREA NR. 96/2019 privind aprobarea cumpărării imobilului situat în str. 

Silozului nr. 18 Sfântu Gheorghe, județul Covasna, înscris în Cf. nr. 25684 Sfântu Gheorghe 

care va fi destinat funcționării unui Centru de sprijin și suport pentru tinerii peste 18 ani 

proveniți din sistemul de protecție a copilului 

• S-a aprobat HOTĂRÂREA Nr. 97/2019 privind aprobarea exercitării dreptului de preemțiune 

de către Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna pentru cumpărarea unor imobile care 

fac parte din monumentul istoric denumit ”Ansamblul tehnic - Plan înclinat de la Covasna-

Comandău”, situate în comuna Comandău 

• S-a aprobat HOTĂRÂREA NR. 123/2019 privind aprobarea Documentației cadastrale privind 

dezlipirea imobilului înscris în Cf. nr. 24533 Malnaș sub nr. cad. 24533 cu nr. top 1357/2 

• S-a aprobat HOTĂRÂREA Nr. 145/2019 pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 97/2019 privind aprobarea exercitării dreptului de preemțiune de către 

Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna pentru cumpărarea unor imobile care fac 
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parte din monumentul istoric denumit ”Ansamblul tehnic - Plan înclinat de la Covasna-

Comandău”, situate în comuna Comandău 

• S-a aprobat HOTĂRÂREA NR. 155/2019 privind trecerea Centrului de Agrement Ozunca Băi 

din domeniul public al Județului Covasna și din administrarea Consiliului Județean Covasna în 

domeniul public al Comunei Bățani  

• S-a aprobat HOTĂRÂREA Nr. 178/2019 privind aprobarea documentației cadastrale prin 

alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 23318 Malnaș nr. top 1363/9 și 1363/29, Cf. nr. 23042 nr. 

top 1363/22, Cf. nr. 23333 Malnaș nr. top 1363/23, 1363/24, Cf. nr. 23340 nr. top 1363/5, CF. 

nr. 24415 Malnaş, nr. top. 1358 și C.F. nr. 24455 Malnaş, nr. top. 1363/25, 1363/30 

• S-a aprobat HOTĂRÂREA Nr. 179/2019 privind aprobarea încetării coproprietății prin partaj 

voluntar între Județul Covasna și Comuna Malnaș asupra terenurilor înscrise în Cf. nr. 24534 

Malnaș și Cf. nr. 24537 Malnaș  

• S-a aprobat HOTĂRÂREA Nr. 180/2019 privind inițierea demersurilor necesare cumpărării 

în proprietatea publică a județului Covasna a unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe, 

str. Vasile Goldiș nr. 2, Județul Covasna 

• S-a aprobat HOTĂRÂREA Nr. 192/2019 privind aprobarea inițierii demersurilor necesare 

cumpărării în proprietatea publică a județului Covasna și în administrarea Consiliului Județean 

Covasna a unor bunuri imobile și mobile care fac parte din monumentul istoric denumit 

”Ansamblul tehnic - Plan înclinat de la Covasna-Comandău”, situate în comuna Comandău 

• S-a aprobat HOTĂRÂREA Nr. 194/2019 privind aprobarea solicitării de trecere cu titlu 

gratuit din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc în domeniul public al Județului 

Covasna a imobilului situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Libertății, județul Covasna 

• S-a aprobat HOTĂRÂREA Nr. 204/2019 privind darea în administrare Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și a Școlii Gimnaziale Speciale Sfântu 

Gheorghe a clădirilor și terenurilor situate în comuna Bodoc, satul Olteni, str. Principală nr. 95, 

care se află în proprietatea privată a județului Covasna în cotă parte de ½, necesare desfășurării 

activității acestora. 

 

 

8. DOMENIUL ACHIZIȚII PUBLICE  

 

În cursul anului calendaristic  2019 compartimentul de achiziţii publice a inițiat în total 16 

(șaisprezece) proceduri de achiziţii publice, dintre care au fost finalizate (atribuite sau anulate) 13 

(treisprezece), 3 (trei) proceduri fiind în desfășurare.  

Tipul contractelor inițiate în anul 2019:  5 (cinci) contracte de furnizare, 4 (patru) contracte de 

servicii şi 7 (șapte) contracte de lucrări.  

Din cele 13 proceduri finalizate în cursul anului calendaristic 2019 au fost anulate 8 (opt) 

proceduri de achiziții publice, cauza principală fiind lipsa depunerii de oferte din partea operatorilor 
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economici. Totodată, în cursul anului 2019 nu s-a depus nicio contestație legată de procedurile de 

achiziții publice. 

În urma procedurilor de achiziții publice finalizate în anul 2019 s-au încheiat contracte cu valoare 

totală de 24.025.973,36 lei cu TVA, din care contracte de furnizare cu valoare totală de 8.131.531,17  

lei cu TVA, contracte de servicii cu valoare totală de 361.372,19 lei cu TVA şi contracte de lucrări cu 

valoare totală de 15.533.070,00 lei cu TVA. 

Dintre contractele finalizate 2 (două) contracte sunt finanțate din Fonduri Europene în valoare 

totală de 15.621.961,81 lei cu TVA – 1 contract de servicii în valoare de 88.891,81 lei cu TVA 

(Servicii de proiectare UPU) și 1 contract de lucrări 15.533.070,00 lei cu TVA (Proiectare și 

execuție lucrări privind REABILITAREA ANSAMBLULUI MUZEULUI NAŢIONAL SECUIESC 

SFANTU GHEORGHE) 

Pe lângă procedurile de achiziție, în cursul anului calendaristic 2019 compartimentul de achiziţii 

publice a realizat prin intermediul Catalogului SEAP și a ținut evidența a 8 achiziții directe în valoare 

totală de 800.253,20 lei fără TVA. 

Prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) s-au realizat/finalizat în total 24 

(douăzecișipatru) de achiziții publice (16 proceduri de achiziții + 8 de achiziții directe). 

Durata medie a unui proces de achiziţie publică pe categorii de achiziții variază estimativ după 

cum urmează (începând cu eleborarea documentație de atribuire până la finaalizarea procedurii):  

 Contracte/acorduri cadru de furnizare: 3 luni 

 Contracte de servicii: 5 luni (în cazul procedurilor verificate de către ANAP – proiectele 

finanțate din fonduri europene) 

 Contracte/acorduri cadru de lucrări: 7 luni (în cazul procedurilor verificate de către ANAP – 

proiectele finanțate din fonduri europene) 

 

Compartimentul achiziții publice a elaborat în ultimul trimestru a anului 2019 documentul 

„Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2020”, pe baza referatelor de necesitate solicitate 

de CAP și transmise de compartimentele interne ale Consiliului Județean Covasna, care cuprinde 

totalitatea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru pe care Județul Covasna prin Consiliul 

Județean Covasna în calitate de autoritate contractantă intenţionează să le atribuie în decursul anului 

2020.  

Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2020, ca instrument managerial, este utilizat 

pentru planificarea şi monitorizarea portofoliului de procese de achiziţie la nivel de autoritate 

contractantă, pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor şi pentru verificarea modului 

de îndeplinire a obiectivelor din strategia locală/regională/naţională de dezvoltare, acolo unde este 

aplicabil. 
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9. DOMENIUL MANAGEMENTULUI PROIECTULUI  

 

Pe parcursul anului 2019 au fost semnate contractele de finanțare pentru proiectele: 

1. ,,Social Economy Start Up - Sprijin pentru înființarea întreprinderilor sociale auto – sustenabile” 

a. Valoarea totală a proiectului este de :  11.180.149,00 lei. Proiectul va fi implementat în 

parteneriat. Suma ce va fi angajată de Județul Covasna este 3.234.000,00 lei.  Cofinanțarea și 

cheltuielile neeligibile suportate de Consiliul Județean Covasna este de : 7.156,18  lei.  

b.  ,,Dezvoltarea prin dotare cu echipament de recuperare a Centrului de reabilitare Baraolt” 

care prevede acțiuni de infrastructură socială și pentru grupuri vulnerabile. 

Valoarea totală a proiectului este de :  330609,50  lei. Cofinanțarea și cheltuielile neeligibile 

suportate de Consiliul Județean Covasna este de : 52.786,16  lei  

 

2. Pe parcursul anului 2019 au  fost în implementare următoarele proiecte 

a. ,,Extinderea unității de primire urgențe la Spitalul Județean de Urgență ,,Dr. Fogolyán Kristóf” 

– Sfântu Gheorghe.” 

Pe parcursul anului 2019 a fost semnat contractul pentru elaborarea Proiectului tehnic. 

 

b. „Reabilitarea ansamblului Muzeului Național Secuiesc Sfântu Gheorghe” 

Pe parcursul anului 2019 a fost semnat contractul pentru ,,Elaborare Documentaţie tehnico-

economică şi asistență tehnică din partea proiectantului, execuția lucrărilor de construcții și 

furnizare dotări pentru obiectivul de investiţii” 

 

c. „Reabilitare drum județean ”Interjud Covasna-Brașov” de la DN 12 la DN 13 prin Malnaș 

Băi, Baraolt, Augustin și Măieruș - Tronson (Covasna de la DN 12 prin Malnaș Băi, Baraolt 

până la limită județ Augustin și Măieruș”  

S-a lansat licitația pentru lucrările de reabilitare a drumurilor județene, cu anunțul de 

participare nr. CN1011734/30.05.2019. 

S-a lansat licitația pentru serviciile de dirigenție de șantier, având anunțul de participare nr. 

SCN1059634/02.12.2019 

 

d. „Reabilitare drum judeţean ”Interjud Covasna - Harghita”, tronson Covasna DJ131 km 

22+830 - 38+621” 

A fost încheiat contractul de servicii de dirigenție de șantier nr. 10 / 30.01.2019 

S-a lansat licitația pentru lucrările de reabilitare a drumurilor județene, cu anunțul de 

participare nr. CN1012521 / 02.07.2019 

 

e. „StartUp Now! Dezvoltare prin antreprenoriat pentru regiunea Centru”. 

Au fost finanțate 38 societăți nou înființate cu o sumă totală de 5.072242 lei Această reprezintă 

75% din finanțarea totală 

 

3. În anul 2019 a continuat evaluarea  următorului  proiect 

 

,,Extindere, modernizare Scoala Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe și demolare garaj și 

magazie” 
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Valoarea totală a proiectului este de 13.106.393 lei. Cofinanțarea și cheltuielile neeligibile 

suportate de Consiliul Județean Covasna este de 6.471.025,39  lei.  
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II. 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

 

 

1. SERVICIUL BUGET, FINANȚE ȘI CONTABILITATE 

 

1. ÎN CURSUL ANULUI 2019 CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA PRIN HOTĂRÂRI A 

REPARTIZAT PE UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE URMĂTOARELE 

SUME: 

  

- cota de 17,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019 pentru 

echilibrarea bugetelor locale în valoare de 26.702 mii lei; 

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în valoare 

de 137.483 mii lei; 

- cota de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019 în 

limita sumei de 28.492 mii lei, reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean Covasna; 

- sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind 

drumurile judeţene şi comunale în valoare de 19.165 mii lei. 

  

2.  ELABORAREA BUGETULUI CONSILIULUI JUDEŢEAN COVASNA ŞI AL 

INSTITUŢIILOR PUBLICE DE INTERES JUDEŢEAN PE ANUL 2019  S-A 

EFECTUAT ÎN URMA PARCURGERII MAI MULTOR ETAPE DE FUNDAMENTARE, 

ŞI ANUME: 

 

-  estimarea veniturilor ce revin bugetului propriu al judeţului din impozite şi taxe, din cote şi sume 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau subvenţii de la bugetul de stat; 

- estimarea sumelor din fonduri externe nerambursabile în contul plăților efectuate și prefinanțări 

pentru programele europene derulate prin consiliul județean; 

- 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 PROPRIU AL JUDEȚULUI  iniţial pe anul 2019 al  consiliului judeţean 

şi al instituţiilor publice de interes judeţean a fost aprobat prin Hotărârea nr. 

69/2019 a Consiliului Judeţean Covasna, însumând la partea de venituri valoarea de 

200.647.780  lei şi la partea de cheltuieli valoarea totală de 231.942.800 lei. 
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Având în vedere că în urma aprobării Ordonanței de urgență nr. 63/2010 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor 

măsuri financiare, începând cu anul financiar 2011 bugetul se împarte în două secțiuni, iar echilibrul 

bugetar se asigură prin utilizarea ca sursă de finanțare a excedentului anilor precedenți.  

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 2019 

din surse proprii, cote defalcate din impozitul pe venit şi din sumele defalcate din TVA repartizate 

județului prin Legea bugetului de stat pe anul 2019, nr. 50/2019, asigurându-se astfel, funcţionarea în 

limite normale a tuturor instituţiilor publice de interes judeţean. Din excedentul anului 2018, în valoare 

de 60.247.870 lei, s-a asigurat acoperirea financiară a cheltuielilor secțiunii de funcționare și de 

dezvoltare. 

Rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor publice din subordine s-a efectuat pe 

parcursul anului financiar raportat prin aprobarea a 10 hotărâri, majorându-se de 6 ori nivelul surselor 

de venit şi al creditelor bugetare aprobate anterior, iar în 5 ocazii s-a efectuat 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 s-

a a însumat la sfârşitul anului 2019 valoarea de 212.349.250 lei la venituri și de 271.767.770 lei la 

cheltuieli. 

Față de nivelul programat încasările realizate sunt în valoare de 141.328.833 lei. Plăţile efectuate 

în sumă de 174.152.812 lei au fost destinate finanţării următoarelor domenii de activitate: 

-lei- 

Denumire capitol 
Cod 

capitol 

Credite bugetare 

Plăţi 

efectuate 

Pondere 

din total 

plăți 

(%) 

anuale 

aprobate 

iniţial 

definitive 

Asigurări şi asistenţă socială 

(DGASPC Covasna) 68.02 49.299.200 49.330.880 43.556.357 25.01 

Cultură, recreere şi religie 67.02 32.886.200 32.714.200 28.769.236 16.52 

Învăţământ (învățământ special, 

program lapte-corn, fructe) 65.02 8.355.600 9.956.500 6.702.517 

3.85 

 

Autorităţi publice şi acţiuni externe 

(aparatul propriu) 51.02 26.320.050 68.462.170 58.723.792 

33.72 

 

Transporturi (întreținere  și 

reabilitare drumuri județene) 84.02 83.976.000 82.154.000 11.901.681 

         

6.83 

Sănătate  66.02 18.403.000 24.444.000 21.120.176 12.13 

Alte acţiuni economice 87.02 3.339.500 1.540.500 1.350.814 0.78 

Alte servicii publice generale 54.02 4.971.250 1.480.520 913.242 0.52 

Apărare (CMJ) 60.02 554.000 646.000 597.665 0.34 

Ordine publică şi siguranţă 

naţională 61.02 3.838.000 1.039.000 517.332 0.30 
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TOTAL   231.942.800 271.767.770 174.152.812 100 

 

 
 

Luând în considerare acoperirea din excedent a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și de 

funcționare, și execuţia de casă a bugetului propriu al județului efectuată de unitatea teritorială a 

trezoreriei statului, evidenţiază că la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2019 a rezultat un 

excedent curent de 27.423.892 lei, din care se vor acoperi creditele bugetare pentru anul următor. 

În afara cheltuielilor de capital finanțate din excedent, la secțiunea de dezvoltare a bugetului se 

includ și fondurile externe nerambursabile și transferurile destinate investițiilor.  

Principalele investiții realizate din bugetul local în anul 2019 sunt următoarele: 

 aparatul propriu al consiliului județean: Modernizare DJ 103B km 17+750-33+150 Limita 

Județul Brașov-Dobârlău-Bicfalău-Ozun (DN11) - Chilieni (DN12): 1.331.659 lei; Dotări 

independente (autoturism, autoutilitar, motoforeză, sistem aer condiționat incorporabil în tavan, 

laptopuri, licențe informatice, calculatoare, server de rețea, pachet software rețea, imprimantă 

multifuncțională) 325.853 lei; Achiziționare imobil ”Centru de sprijin și suport pentru tinerii 

peste 18 ani proveniți din sistemul de protecție a copilului” 669.486 lei; Elaborare DALI 

pentru ”Centrul de informare, îndrumare și documentare Sfântu Gheorghe”29.673 lei; DALI 

pentru ”Reabilitare DJ113 peste râul Olt km 36+301 și modernizare drum județean DJ113 km 

35-050-km 37+397, Bixad gara CFR Bixad” 80.000 lei; Reabilitare pod DJ 121A km 31+100 si 

modernizare DJ 121A Moacșa-Pădureni km 31+000-32+700 (DALI, PT) 72.107,69; 

În anul 2019 au fost aprobate majorarea capitalurilor sociale la Societatea Gospodărie Comunală 

S.A. în sumă de 2.199.999,75 lei și la S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A în sumă de 

33.241.260 lei pe anul 2019; 
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 Centrul Militar Județean Covasna:  dotări independente (autoturism, calculatoare – 5 buc., licențe 

informatice, imprimantă) 101.850 lei; 

 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna: Dotări independente (teste 

psiholigice, mașină de spălat vase profesional, server, instalații de detectare, semnalizare și 

avertizare, licențe informatice, autoturism 7 persoane, , laptopuri, imprimantă multifuncțională) 

369.844 lei; 

 Căminul pentru Persoane Vârstnice Hăghig: Dotări independente , Reactualizare studiu de 

fezabilitate – instalare panouri solare 24.709 lei: 

 Biblioteca Județeană ”Bod Péter”: Dotări independente (autoturism, laptop, licențe informatice) 

92.248 lei; 

 Școala Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe: Dotări independente (imprimantă multifuncțională, 

laptopuri - 5 buc., teste pshihologice, microbuz -2 buc, remorcă auto, licențe informatice) 

530.763.lei 

 Centru Județean de Resurse și de Asistență Educațională Covasna: Dotări independente (, teste 

psihologice, licențe informatice, calculatoare – 2 buc și laptopuri – 4 buc.) 45.531 lei 

 

Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii și subvenţii de la bugetul 

local 

 

Prevederile unui buget definitiv neechilibrat în valoare de 164.736.700 lei la venituri și de 

164.775.700 lei la cheltuieli, rezultă din faptul că, corespunzător prevederilor legale, în cazul Spitalului 

județean de Urgență ,,Dr. Fogolyán Kristóf” din soldul de la sfârșitul anului precedent fost luat în 

calcul suma de 39.000 lei la dimensionarea cheltuielilor acestei instituții. 

Realizarea indicatorilor bugetari se prezintă astfel: 

La venituri, încasările curente însumează 149.496.121, înseamnă 90,75% față de prevederi. 

La cheltuieli, plăţile efectuate sunt în valoare de 149.293.564 lei și înseamnă 90,61% față de 

prevederi.  

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.  

Prezentăm structura cheltuielilor  în funcție de clasificația lor funcțională:  

  

-lei- 

Denumirea instituţiei Cod 

capitol 

Credite bugetare Plăţi 

efectuate 

% 

inițiale definitive col 4/3 

0 1 2 3 4 5 

Spitalul Judetean de  Urgență Dr. 

Fogolyán Kristóf. 
6610 114,488,400 116,751,400 100,399,254 86.57 

Şcoala Populară de Arte şi Meserii 6710 8,195,000 8,956,870 5,856,089 5.05 
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Muzeul Naţional Secuiesc 6710 2,961,000 3,161,000 3,127,012 2.70 

Ansamblul de Dansuri Trei Scaune - 

Háromszék 
6710 2,893,000 3,053,700 2,897,941 2.50 

Centrul de Cultură al Judeţului Covasna 6710 1,657,000 1,786,700 1,731,956 1.49 

Centrul Județean Pentru Protecția Naturii 

și Salvamont 
8710 1,135,000 1,189,500 1,109,750 0.96 

Serviciul Public Comunitar Judeţean de 

Evidenţă a Persoanelor 
5410 856,000 867,600 854,770 0.74 

  Total 132,185,400 135,766,770 115,976,772 100 

 

 
 

 

Bugetul fondurilor externe nerambursabile 

În anul 2019 din fonduri externe au fost finanțate următoarele programe: 

 Cap. 65.08 – La Școala Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe finanțarea proiectului “Légy 

Biztonságban Ma”depusă în cadrul Programului Erasmus+
1  

 

 Cap. 67.08 – La Ansamblul de Dansuri ”Trei scaune - Háromszék” finanțarea turneelor și a 

pregătirii dansatorilor ansamblului, la Centrul de Cultură al Județului Covasna finanțarea unor 

programe profesionale și culturale și la Școala Populară de Artă și Meserii  pentru realizarea 

proiectului ”Digitalizarea Educației Adulților” depusă în cadrul Programului Erasmus+. 

 Veniturile curente prevăzute a se încasa în anul 2019 sunt în valoare de 316.840 lei, iar 

încasările au fost în sumă de 312.840 lei. 
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Cheltuielile programate în sumă de 316.840 lei se împart pe unități astfel: la Școala Gimnazială 

Specială Sfântu Gheorghe pentru finanțarea proiectului “Légy Biztonságban Ma”depusă în cadrul 

Programului Erasmus+
1
 113.000 lei, pentru proiectele Ansamblului de Dansuri ”Trei scaune - 

Háromszék” 25.500 lei, la Centrul de Cultură al Județului Covasna pentru finanțarea unor programe 

profesionale și culturale 55.260 lei, iar la Școala Populară de Artă și Meserii pentru realizarea 

proiectului ”Digitalizarea Educației Adulților” depusă în cadrul Programului Erasmus+ 123.080 lei. 

 În anul 2019 s-au înregistrat plăți în valoare de 58.145 lei, din care la Centrul de Cultură al 

Județului Covasna  38.685 lei și la Ansamblul de Dansuri ”Trei Scaune – Háromszék”  19.460 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.  

 

 b. Conducerea contabilităţii bugetare ale consiliului judeţean 

 evidenţa operativă a încasărilor și plăților pe categorii de venituri și cheltuieli, 

 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.  
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d. Întocmirea situaţiilor financiare trimestriale și anuale 

 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. 

 - Transmiterea electronică a situațiilor financiare (lunar și trimestrial) în Sistemul Național de 

Raportare FOREXEBUG. 
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2.  COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE 

 

I. Organigrama 

Anexăm Organigrama aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 33/2018 în 

vigoare la 31.12.2018. 

 

- număr posturi aprobate – 118 

- număr posturi ocupate – 106 

- număr posturi vacante – 12 

- posturi de demnitate publică – 3 

- posturi de conducere – 12, din care ocupate 10, vacante 2 

- date de contact ale autorității: 

 

Ro-520008, Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4, judeţul Covasna,  

tel: + 40 267 311 190, fax: + 40 267 351 228, e-mail: office@kvmt.ro 

 

II. Informații despre managementul resurselor umane: 

 

a.  informaţii despre fluctuaţia de personal: 

În anul 2019, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna s-a înregistrat 

o fluctuație de personal de 3,98%, ca raport între numărul de persoane de persoane plecate și 

efectivul mediu de angajați x 100. 

 

Fluctuația de personal trebuie analizată și din perspectiva managementului resurselor umane, 

după cum urmează: 

 la 2 funcționari publici de execuție i s-a încetat de drept raportul de serviciu, ca urmare 

a pensionării; 

 la 1 funcționar public de conducere i s-a încetat raportul de serviciu, ca urmare a 

acordului părților; 

 la 1 funcționar public de execuție i s-a încetat raportul de serviciu, ca urmare a 

acordului părților; 

 unui funcționar public de conducere i s-a suspendat raportul de serviciu, întrucât se 

află în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani;   

 un funcționar public de execuție a exercitat temporar funcțiile publice de conducere de 

arhitect șef, respectiv de director executiv adjunct, în perioadele 22.07.2019-22.10.2019, 

respectiv 04.11.2019-31.12.2019.  

 2 persoane au fost numite în funcții publice de execuție, ca urmare a susținerii cu succes 

a concursurilor de recrutare; 
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 3 persoane au fost numite în funcții publice de execuție, ca urmare a transferului în 

interes de serviciu de la alte instituții; 

 În cazul a două persoane, raportul de muncă a fost transformat în raport de serviciu, 

fiind numiți în funcții publice de execuție,  

 2 persoane au fost angajate cu contract individual de muncă, ca urmare a susținerii cu 

succes a concursurilor de recrutare; 

 4 persoane au fost încadrați la cabinetele președintelui, respectiv a vicepreședinților, cu 

contract individual de muncă, în baza propunerilor demnitarilor;  

 unei persoane cu contract individual de muncă i s-a prelungit suspendarea raportului de 

muncă, prin acordul părților. 

 

b. numărul de concursuri organizate: 

 4 concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice și contractuale, după cum 

urmează: 

 2 concursuri de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție de 

consilier clasa I, grad profesional principal la Serviciul buget-finanțe, contabilitate, 

post ocupat; consilier juridic, clasa I grad profesional superior la 

Compartimentul juridic,  funcție rămasă vacantă – candidat respins. 

 2 concursuri de recrutare pentru ocuparea unei funcții contractuale de:  

inspector de specialitate gradul I în cadrul Compartimentului administrativ-

gospodăresc,  funcție care s-a ocupat; muncitor calificat II, de la Serviciului de 

administrare a drumurilor județene, post care s-a ocupat. 

 

 2 concursuri de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut  

 1 concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut 

pentru 1 funcționar public de execuție care promovează din consilier clasa I, grad 

profesional asistent în consilier clasa I, grad profesional principal, din cadrul 

Compartimentului juridic , candidatul a fost declarat „admis”; 

 1 definitivare a unui funcționar public de execuție în funcția de consilier juridic 

clasa I, grad profesional asistent, ca urmare a evaluării perioadei de debutant 

conform prevederilor art. 475 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 

57/2019. 

 

c. fluctuaţia la nivelul funcţiilor de conducere:  

La nivelul funcțiilor de conducere din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Covasna, în anul 2019, s-a înregistrat o fluctuație de 0,99%. 

 

d. numărul de funcţii de conducere exercitate temporar: 

În anul 2019 în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna, au fost 

exercitate cu caracter temporar 3 funcții de conducere, respectiv: 

 1 funcție publică de conducere de arhitect-șef la Direcția urbanism și administrativ; 
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 1 funcție publică de conducere de director executiv adjunct la Direcția urbanism și 

administrativ; 

  1 funcție contractuală de conducere de șef serviciu la Serviciul de administrare a 

drumurilor județene. 

  

e. venitul mediu, inclusiv sporuri:  

Venitul mediu brut pe anul 2019, inclusiv sporurile și majorările, este de 838.242,00 RON/lună. 

 

 

 

3. BIROUL ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ, SĂNĂTATE, RELAŢII CU ONG-URI 

 

PROGRAME FINANȚATE DE CĂTRE CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

 

Programe finanțate pe baza Legii nr. 350/2005 

Pentru anul 2019 au fost depuse 472 de proiecte. Consiliul Județean Covasna acordând finanțare 

nerambursabilă, conform Hotărârii nr. 106/2019 și Hotărârii nr. 113/2019, pentru 431 de programe în 

valoare totală de 3.150.000 lei, din care 1.800.000 lei pentru 125 proiecte ale cultelor, 500.000 lei 

pentru 122 programe de recreere și educativ-științifice, 150.000 lei pentru 32 programe ale asociațiilor 

de tineret, 500.000 lei pentru 106 programe culturale și 200.000 lei pentru 46 programe sportive. 

În total au fost realizate și decontate programe în valoare de 3.053.640,73 din care 1.791.438 lei la 

proiectele cultelor, 479.425,47 lei la programe de recreere și educativ-științifice, 137.971 lei la 

programele asociațiilor de tineret, 456.639,22 lei la programe culturale, 188.167,04 la programe 

sportive. 

 

Programe județene de dezvoltare locală  

Pe parcursul anului 2019 au fost derulate 6 programe județene de dezvoltare locală (PJDL) pentru 

unitățile administrativ teritoriale din mediul rural, dar și pentru cele din mediul urban, fiind finanțate în 

total 46 de proiecte, după cum urmează: 

 Pentru reabilitarea și modernizarea căminelor culturale din mediul rural a fost acordată 

finanțare nerambursabilă în valoare de 500.894 de lei, fiind finanțate 21 de proiecte. 

 Pentru reabilitarea și modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete medicale din mediul 

rural, respectiv a spitalelor din mediul urban a fost acordată suma de 188.011 de lei, fiind 

finanțate 8 proiecte. 

 Pentru programul județean de dezvoltare a infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar 

a fost acordată finanțare nerambursabilă în valoare de 481.129 de lei, reprezentând finanțarea a 

6 proiecte. 
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 Pentru modernizarea clădirilor în care funcționează spații expoziționale sau biblioteci, din 

mediul rural, s-a acordat finanțare nerambursabilă în valoare de 65.073 de lei, fiind finanțate 3 

proiecte. 

 Pentru reabilitarea, modernizarea bazelor sportive din mediul rural a fost acordată finanțare 

nerambursabilă în valoare de 174.138 de lei, reprezentând finanțarea a 7 proiecte. 

 Pentru finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programului "Școală după școală" a fost 

acordată suma de 5805 lei, beneficiind de finanțare 1 proiect. 

 

Programul Primul Ghiozdan 2018 

Prin Hotărârea nr. 229/2016 Consiliul Județean Covasna s-a aprobat Programul multianual 

2017-2020 „Primul Ghiozdan” în vederea susținerii învățământului școlar din județul Covasna. În 

cadrul acestui program s-au distribuit pentru elevii înscriși în clasa pregătitoare la unitățile de 

învățământ de pe raza județului Covasna pentru anul școlar 2019-2020 un număr de 2055 de 

ghiozdane echipate cu un set minim de rechizite școlare și alte materiale didactice, în valoare totală de 

148.683,36 lei. 

 

Finanțarea programelor sportive 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 124/2019 a fost aprobat Regulamentul privind 

condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii 

educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare. Pe baza 

regulamentului s-a aprobat alocarea din bugetul local al Județului Covasna finanțare pentru două 

programe sportive ale Asociației Clubul Sportiv Sepsi-SIC: 

 programul "Participarea ACS Sepsi-SIC în toate competițiile oficiale FRB și FIBA, sezon 

competițional 2018-2019, juniori și seniori (Liga Națională de baschet feminin, Cupa 

României, Liga 1 și FIBA Eurocup, baschet 3x3, campionate de copii și juniori pe grupe de 

vârstă, etc.), respectiv în competițiile oficiale ale Federației Române de Tenis de Masă 

(Baraj de calificare în Divizia B și competițiile Diviziei B)" suma de 890.575 lei pentru 

anul 2019. 

 programul „Participarea ACS SEPSI-SIC în competițiile interne și internaționale de baschet, 

tenis de masă, ciclism, lupte și handbal, sezon competițional 2019-2020, juniori și seniori” 

suma de 1.200.154 lei pentru anul 2019.   

 

Din alte 5 proiecte depuse s-a acordat finanțare nerambursabilă pentru 5 programe în valoare 

totală de 395.100 lei. În total au fost aprobate programe în valoare de 2.485.829 lei, din care realizate 

și decontate în valoare de 2.587.953 lei (împreună cu sumele nefolosite din anul 2018). 

 

Derularea programului pentru școli al României  

Programul pentru școli al României prevede realizarea cumulată a următoarelor măsuri: 
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a) acordarea gratuită pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și 

gimnazial de stat și particular de fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate și de 

produse de panificație în limita unei valori zilnice/preșcolar/elev. 

b) derularea de măsuri educative care însoțesc distribuția de fructe, legume, laptelui și produselor 

lactate. 

 

În acest sens Consiliul Județean Covasna a adoptat Hotărârea nr. 64/2018 cu privire la stabilirea 

produselor și a măsurilor educative în cadrul Programului pentru școli al României pentru anii școlari 

2018-2022 și a demarat licitația deschisă pentru achiziționarea produselor din cadrul programului, 

respectiv corn, biscuiți, lapte UHT și mere.  

Consiliul Județean Covasna a încheiat acordurile cadru nr. 70, 71 și 72/20.02.2019 pentru 

aprovizionarea și distribuție produse de panificație, lapte și mere pentru elevii din învățământul primar 

și gimnazial de stat și privat precum, și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu 

program normal de 4 ore, pentru 4 ani școlari 2018-2022. 

 

Pentru anul școlar 2018/2019, Consiliul Județean Covasna a încheiat contracte subsecvente cu 

următoarele societăți comerciale: 

 pentru aprovizionarea și distribuția de lapte UHT cu S.C. Dorna S.A, valoarea 

estimativă a contractului fiind de 905.433,60 lei fără TVA rezultând o valoare totală 

de 986.922,62 lei cu TVA,  

 pentru aprovizionare și distribuție produse de panificație, cu S.C. Pan Abacs SRL, 

Bicfalău, valoarea estimativă a contractului fiind de 971.537,60 lei fără TVA ,rezultând 

o valoare totală de 1.058.975,98 lei cu TVA,  

 - pentru aprovizionare și distribuție de mere cu S.C. Pan Abacs SRL, Bicfalău, valoarea 

estimativă a contractului fiind de 414.990,40 lei fără TVA rezultând o valoare totală 

de 452.339,54 lei cu TVA. 

 

În anul școlar 2018-2019 de produsele distribuite în cadrul Programului pentru școli al 

României au beneficiat un număr de 4.018 preșcolari: 11.152 elevi din ciclul primar și 8.409 elevi 

din ciclul gimnazial. 

 

În semestrul II al anului școlar 2018-2019 s-au implementat măsurile educative adiacente 

distribuției de lapte respectiv de mere. 

Consiliul Județean Covasna în colaborare cu I.Ș.J. Covasna a organizat concursul tematic cu titlul 

Să mâncăm sănătos pentru preșcolarii și elevii unităților de învățământ de nivel primar și gimnazial, 

beneficiari al Programului pentru școli al României pentru ambele măsuri. Au participat 4814 copii 

din 71 de unități de învățământ din județ care au realizat desene care au fost în concordanță cu 

obiectivele programului respectiv promovarea unei alimentații sănătoase, creșterea consumului de 

fructe și legume proaspete, risipa de alimente. 
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În cadrul concursului tematic Să mâncăm sănătos pentru ambele măsuri educative, premiile au 

constat în cărți cu rețete culinare, cărți de colorat, cărți (enciclopedii) și atlase care promovează 

obiectivele programului. S-au achiziționat în total 42 de cărți în valoare de 1647,29 lei.  

 

Pentru sesiunile de degustare din cadru măsurilor educative aferente distribuției de lapte s-au 

achiziționat 4814 porții de iaurt a căror valoare a fost 7221,00 lei fără TVA rezultând o valoare totală 

de 7870,89 lei cu TVA, iar pentru sesiunile de degustare aferente distribuției de fructe s-au achiziționat 

4814 pachete cu fructe care au conținut 3 fructe: portocală, pară, banană valoarea pachetelor fiind de 

23.588,60 lei fără TVA, cu o valoare totală de 25.711,57 lei cu TVA  

 

În anul școlar 2019/2020 de Programul pentru școli al României beneficiază 4219 de preșcolari, 

11.250 elevi din ciclul primar și 8748 elevi din ciclul gimnazial. 

 

Pentru anul școlar 2019/2020 Consiliul Județean Covasna a încheiat al doilea contract subsecvent 

cu următoarele societăți comerciale 

 pentru aprovizionarea și distribuția de lapte UHT cu S.C. Dorna S.A, valoarea 

estimativă a contractului fiind de 1.956.733,60 lei fără TVA rezultând o valoare totală 

estimativă de 2.132.839,62 lei cu TVA,  

 pentru aprovizionare și distribuție produse de panificație, valoarea estimativă a 

contractului fiind de 2.108.001,22 lei fără TVA ,rezultând o valoare totală de 

2.297.721,33 lei cu TVA, 

 pentru aprovizionare și distribuție de mere s-a încheiat primul contract subsecvent cu 

S.C. Pan Abacs SRL, Bicfalău, valoarea estimativă a contractului fiind de 905.715,80 

lei fără TVA rezultând o valoare totală de 987.230,22 lei cu TVA. 

 

 

E. Alte activități de sprijin cultural 

Prin Hotărârea nr. 185/2019 s-a aprobat încheierea unui contract de asociere între Județul 

Covasna, Instituția Prefectului – județul Covasna și Fundația „Mihai Viteazul” în vederea organizării și 

finanțării Zilei Naționale a României în anul 2019, cu suma de 40 000 de lei. 
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4. COMPARTIMENTUL INFORMATIC 

 

În anul 2019 Compartimentul Informatic din cadrul Consiliului Judeţean Covasna a asigurat buna 

funcţionare şi adaptare a sistemului informatic la necesităţile curente ale instituţiei. Astfel au fost 

updatate sistemele de operare la ultima versiune disponibilă prin suportul tehnic al producătorului, a 

fost asigurată protecţia antivirus la nivelul întregului sistem informatic, au fost luate măsuri de sporire 

a protecţiei reţelei de calculatoare, măsuri pentru prevenirea pierderii accidentale a datelor. 

 

Compartimentul informatic s-a preocupat de menţinerea dotării tehnice la nivelul cerințelor 

actuale astfel au fost achiziţionate 

 

5 laptopuri 17.416 lei 

9 stații de lucru 25.422 lei 

Software aferent 9.387 lei 

2 servere 82.350 lei 

Softare aferent 24.111 lei 

2 multifuncționale 14.536 lei 

Licențe antivirus 9.371 lei 

Semnături electronice 1.233 lei 

Consumabile 25.414 lei 

Piese de schimb 6.028 lei 

Servicii pentru funcționarea 

instituției (internet, telefonie, 

întreținere echipamente) 

26.640 lei 
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III. 

DIRECȚIA URBANISM ȘI ADMINISTRATIV 

 

 

1. Compartimentul Urbanism și GIS 

 

În cursul anului 2019 în cadrul Compartimentului urbanism și G.I.S., respectiv Compartimentul 

control urbanism, au fost: 

 emise 691 certificate de urbanism; 

 emise 381 autorizații de construire/desființare; 

 regularizări de taxă aferente emiterii autorizațiilor de construire/desființare (după terminarea 

lucrărilor): 270 cazuri; 

 au fost discutate în ședința Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism 

(CTATU) 53 documentații de urbanism (1 PUG – Brăduț, restul PUZ/PUD) și emise 47 de 

avize; 

 Avize structură de specialitate emise către UAT-uri care au în structura primarului funcționar 

public cu atribuții în  domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării 

lucrărilor de construcții – 138 buc; 

 Avize emise în cadrul ședințelor  CTE (Comisia Tehnico-Economică) pentru lucrări ce se 

finanțează din bani publici  – 45 buc; 

 Membrii compartimentului urbanism şi și control în urbanism participă la diferite comisii, cum 

ar fi: C.T.A.T.U (Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism), C.T.E. (Comisia 

Tehnico-Economică), Comisia Judeţeană de fond funciar, Comisia de Analiză Tehnică din 

cadrul Agenției pentru Protecția Mediului, etc. 

 Transmiterea lunară a bazei de date solicitate în format electronic la I.S.C. și la Institutul 

Român de Statistica; 

 program zilnic de relații cu publicul și coordonarea activității primăriilor din punct de vedere 

urbanistic (personal și prin telefon); 

 

2. Compartimentul administrativ - gospodăresc 

Pe parcursul anului precedent personalul din cadrul Compartimentului administrativ-gospodăresc 

şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în termenele prescrise. 

Volumul de muncă și în anul 2019 a fost diversificat, cum ar fi: 

- achiziţionarea materialelor consumabile ( rechiziție de birou, materiale de curățenie, materiale de 

electricitate, alte materiale de întreținere) ce se încadrează în categoria cumpărării directe,  

- am procedat la legarea, inscripționarea Monitoarelor Oficiale al Județului Covasna 2018; a 

dosarelor de hotărâri ale Consiliului Județean Covasna, respectiv dosarelor de dispoziții ale 

Președintelui CJCV 2015; legarea / recopertarea Registrul Dispozițiilor, 

- având în vederea modificarea Legii nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului am procedat 

la achiziționarea stemelor, 

- s-a întocmit Programul achizițiilor publice pe anul 2020 al Compartimentului administrativ - 

gospodăresc, 
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- verificarea, completarea  fişelor individuale de PSI şi a protecţiei muncii,  

- efectuarea transferurilor de bunuri între responsabilii de bunuri,( întocmire note de recepție 

respectiv  bon de mișcare) 

- întocmirea pontajelor Direcției urbanism și administrativ 

- întocmirea comenzilor pentru diferite achiziții de materiale și servicii 

- Compartimentul a asigurat condiții optime deșfăsurării ședințelor de delegații permanente și de 

Consiliul Județean, prin amenajarea sălilor și a unor activițăți minime de protocol 

- asigurarea întreţinerii, menţinerii ordinii şi curăţeniei în sediul Consiliului Judeţean Covasna, în 

toate sectoarele de activitate 

- încheierea contractelor cu furnizorii de utilități, precum și urmărirea derulării acestor contracte; 

încheierea contractului de energie electrică achiziționat prin intermediul Bursa Română de 

Mărfuri, respectiv încheierea contractului de furnizare gaze naturale achiziționat prin 

intermediul Bursa Română de Mărfuri 

- întocmirea documentele necesare pentru aprobarea achitării contravalorilor facturilor de gaz, 

energie electrică, facturi telefonice (fix şi mobil), cheltuieli de apă, canal şi salubritate, ținerea 

evidenței acestora, arhivarea și păstrarea documentelor conform Legii. 

Pe lângă activitatea curentă, personalul de deservire s-a îngrijit de întreţinerea şi remedierea 

tuturor defecţiunilor apărute la instalaţiile de încălzire, apă, canal şi electricitate, păstrarea în stare de 

funcţionare a mobilierului din dotare şi a celorlalte obiecte.  

În februarie Compartimentul administrativ- gospodăresc a executat verificarea, revizia tehnică a 

instalațiilor de utilizare a gaze naturale și verificare tehnică periodică (ISCIR), pentru locațiile de 

consum. 

Pe parcursul anului 2019 compartimentul a achiziționat diferite obiecte de inventar: distrugători de 

documente, diferite scaune, automate de cafea, aparate de aer condiționat. 

 

A fost executat lucrări de reparații:  

-  Lucrări de reparații curente la Secretariatul și Cabinetul Președintelui Consiliului Județean 

Covasna (iulie- august 2019), 

- Lucrări de reparații la încăperile secretariatului, biroului Vicepreședintelui Consiliului Județean 

Covasna domnul Henning László-János și a grupului sanitar de la etajul II (octombrie- 

noiembrie 2019), 

- Lucrări de reparații curente la încăperea biroului Vicepreședintelui Consiliului Județean 

Covasna domnul Grüman Róbert-Csongor, a secretariatului aferent acestuia și a biroul 

directorului executiv adjunct – dl. Riti Olivér-Raul, a holului de acces de la parterul instituției 

și a etajului intermediar (decembrie 2019 ). 

În urma inventarierii anuale a bunurilor materiale care alcătuiesc patrimoniul Consiliului Judeţean 

Covasna, în august 2019 Compartimentul administrativ-gospodăresc a inițiat casarea și declasarea 

acestor bunuri materiale. 

În perioada  noiembrie-decembrie 2019 s-a organizat şi desfăşurat inventarierea anuală a bunurilor 

materiale şi a valorilor băneşti care alcătuiesc patrimoniul Consiliului Judeţean Covasna în baza 

Dispoziţiei emise de preşedintele Consiliului Judeţean Covasna.  
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IV. 

CABINETUL PREȘEDINTELUI 

 

În cursul anului 2019 Cabinetul Președintelui și-a îndeplinit atribuțiile în conformitate cu 

Regulamentul de Organizare și Funcționare. Astfel, au fost realizate sarcinile primite de la preşedintele 

Consiliului Judeţean. Am stabilit, coordonat, și am realizat programul domnului președinte pentru 

deplasările în țară și am asigurat lucrările de secretariat în cabinet. 

 Biroul de presă a redactat corespondențele președintelui, articolele și comunicatele de presă. 

Aceste articole au fost publicate și pe site-ul web al instituției. Totodată colegii responsabili cu presa 

au asigurat accesul ziariștilor la evenimentele organizate de instituție.  

Conducerea instituției a organizat conferințe de presă unde au fost invitați reprezentații presei 

scrise și vorbite din județ și din țară. Cu aceste ocazii au fost dezbătute subiecte de actualitate cu 

impact mediatic, concluzii și proiecte și nu în ultimul rând proiecte de investiții priorități și planuri de 

dezvoltare pe mai multe paliere. Aceste conferințe de presă au fost organizate ori de câte ori a fost 

nevoie pentru a veni în întâmpinarea doleanțelor populației. 

Și în cursul anului 2019 am continuat seria de conferințe de presă „InfoJudeţean”, aceasta fiind 

un eveniment lunar în cadrul căruia președintele CJ Covasna, Tamás Sándor relatează despre 

rezultatele și întâmplările administrației publice județene și ale instituțiilor. 

 

 Prin serviciul de secretariat am asigurat evidenţa, ordonarea şi arhivarea documentelor 

specifice activităţii preşedintelui, respectiv a fost întocmită lunar Foaia colectivă de prezenţă pentru 

conducerea executivă a consiliului judeţean și pentru compartimentele aflate în subordinea 

președintelui, cu excepția Serviciului de administrare a drumurilor județene, pe care aceștia o 

înaintează direct Compartimentului resurse umane. 

Pe parcursul anului 2019 s-a continuat cu metoda care a dat cele mai bune rezultate privind 

comunicarea în cele cinci regiuni: lunar se organizează întâlniri cu primarii, în cele patru microregiuni 

din județ, respectiv trimestrial în zona Întorsura Buzăului, astfel asigurându-se comunicarea cu 

primarii localităţilor din judeţ în vederea derulării evenimentelor şi a diferitelor programe organizate în 

parteneriat cu Consiliul Judeţean, respectiv în vederea discutării problemelor apărute în proiectele de 

dezvoltare. Totodată s-a elaborat de către colegii din cabinet, responsabili pentru editare, informări 

către populație legate de unele investiții în localitățile din județ. 

Membrii cabinetului au coordonat şi asigurat planificarea, organizarea şi desfăşurarea tuturor 

manifestărilor, programelor şi diferitelor evenimente organizate de către Consiliul Judeţean Covasna, 

în parteneriat cu instituţiile subordonate, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor 

materiale şi financiare aprobate în acest scop. 

Printre evenimentele importante organizate în anul 2019 în ordine cronologică pot fi evidențiate:  

– semnarea contractelor-cadru valabile pe patru ani cu firma Pan-Abacs SRL, respectiv cu firma Dorna 

Lactate SA în cadrul Programului lapte, corn şi fructe, 

– semnarea contractului de finanțare nerambursabilă, monitorizat la nivel regional de ADR Centru, 

finanțare care asigură fondurile necesare pentru dotarea cu echipamente medicale pentru Spitalul 

Județean ”Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, 
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– Gala Visit Covasna, 

– Conferință internațională cu tema „Noi provocări privind multilingvismul în Europa”, dedicată Zilei 

Europei, 

– Transylvanian BBQ Festival, 

– Screening medical gratuit în satul Leț, 

– Zilele Ecvestre Covăsnene la Olteni, concurs național şi internaţional de atelaje în comuna Bodoc, 

– Acordare de Stimulente financiare pentru elevii premianți din județul Covasna de către Consiliul 

Județean Covasna,  

– Concursul profesional al serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență, organizat la Reci, 

– Semnarea contractelor de subvenție pentru primele cinci proiecte în cadrul programului StartUp Now 

– A doua ediție a Festivalului „Forgács ” în zona orașului Covasna. Scopul acestui festival, care îşi 

propune să prezinte meşteşugurile tradiţionale de altădată, este acela de a întări simţul identităţii 

localnicilor din zona Covasna, în acelaşi timp oferind turiştilor ocazia să facă o incursiune în viaţa, 

tradiţiile şi cultura secuilor. 

– Semnarea contractului de achiziție publică de lucrări privind reabilitarea Muzeului Național Secuiesc, 

– „Recutarea Husarilor” din în zona orașului Covasna, 

– screening gratuit realizat de Spitalul „Hetényi Géza” la Boroșneu Mare, sub semnul cooperării între 

cele două județe înfrățite, Covasna și Jász-Nagykun-Szolnok (Ungaria), 

– În cadrul programului „Primul ghiozdan“, peste două mii de elevi, care s-au aşeazat pentru prima 

oară în băncile şcolii au primit și în acest an un pachet cadou consistent din partea Consiliului  

Judeţean (CJ) Covasna.  

– Festivalul Deliciilor Dulci și Sărbătoarea Apei Minerale – Aquarius, 

– Visit Covasna Marathon, 

– Festivalul de toamnă din Baraolt, 

– Decernarea Premiilor ” Orbán Balázs” în cadrul manifestării culturale Zilele Ținutului Secuiesc, 

– Inaugurarea noului Centrul de agrement pentru tineret din Comandău, 

– Szabó Kati, cea mai de succes sportivă a comunității maghiare, fiind de patru ori medaliată la 

Jocurile Olimpice, steaua gimnasticii mondiale a participat la întâlniri cu publicul în patru localități din 

județul Covasna, 

– Competiția pălincilor,   

– Parada  Cârnaţilor,  

– Oftalmologia din Sfântu Gheorghe, dotată cu tehnologie modernă: prin intermediul investiției în 

valoare de aproape 700 mii lei, s-au achiziționat cinci aparate inovative, 

– Echipamente noi pentru pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Mihai 

Viteazul” al judeţului Covasna. 

 

Reînnoirea bazelor de date este o muncă continuă: astfel avem baze de date cu informaţii despre 

primari, consilieri judeţeni, oameni de afaceri, ONG, școli și conducerea acestora etc. Tot pentru buna 

informare a cetățenilor avem campanii de informare a cetățenilor prin afișe și pliante pentru 

promovarea imaginii corecte a instituției Consiliului Județean Covasna. Știrile sunt actualizate și sunt 

postate pe site-ul instituției. (www.cjcv.ro)  

http://www.cjcv.ro/


 38 Consiliul Judeţean Covasna – Raport de activitate – 2019 

V. 

SERVICIUL DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR JUDEŢENE 

 

 

În anul 2019, 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. investiţii; 

C. iniţierea, organizarea şi participarea la derularea procedurilor de achiziţii publice de 

atribuire a contractelor de lucrări, furnizare şi servicii legate de administrarea drumurilor, 

elaborare proiecte de hotărâri; 

D. eliberarea de acorduri şi autorizaţii pentru amplasamentele obiectivelor propuse a fi 

construite în zona drumurilor judeţene; 

E. revizii curente ale drumurilor, podurilor şi pasajelor; 

F. revizii speciale ale drumurilor, podurilor şi pasajelor; 

G. lucrări de întreţinere şi de toaletizare a drumurilor judeţene executate cu autospeciala 

multifuncţională UNIMOG 400; 

H. urmărirea execuţei lucrărilor, verificarea situaţiilor de lucrări,  recepţionarea şi decontarea 

lucrărilor; 

I. coordonarea activitaţii de transport auto al Consiliului Judeţean Covasna (întocmirea 

documentelor specifice activitatii, aprovizionarea cu piese de schimb, combustibil, etc.).  

 

A. ASIGURAREA EFECTUĂRII LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE PE 

DRUMURILE JUDEŢENE 

Serviciile şi lucrările  de întreţinere plătite din bugetul local pe drumurile judeţene, au fost: 

1) Servicii şi lucrări de Întreţinere curentă pe timp de iarnă;  

2) Lucrări de Întreţinere curentă pe timp de vară;  

3) Lucrări de Întreţinere periodică; 

4) Alte cheltuieli aferente administrării şi întreţinerii drumurilor judeţene. 

 

1) Serviciile şi lucrările de Întreţinere curentă pe timp de iarnă au constat din :  

a) servicii pentru deszăpeziri şi combaterea lunecuşului în perioada 

 16 decembrie 2018 - 31 martie 2019 s-au cheltuit 1.987.962,72 lei; 

b) servicii pentru deszăpeziri şi combaterea lunecuşului în perioada 

1 noiembrie 2019 -15 decembrie 2019 care au fost în valoare de 380.604,77 lei. 

 

Total servicii de întreţinere curentă pe timp de iarnă achitate în anul 2019: 2.368.567,49 lei 

 

2) La lucrările de Întreţinere curentă pe timp de vară situaţia se prezintă astfel: 

S-au cheltuit în total 332.627,02 lei după cum urmează: 

a) Plombări: 

S-au executat plombări pe drumurile judeţene în cantitate totală de 

2.191 mp în valoare totală de 176.096,37 lei. În Anexa 1 este prezentată centralizatorul 

cantitativ şi valoric a plombărilor; 
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b) Întreţinere drumuri şi sectoare de drumuri pietruite 

S-au executat următoarele lucrări: 

- Întreţinere curentă DJ 121A pe sectorul pietruit, Moacșa - Angheluș între km 30+500 - 

km 35+100, care a costat 132.487,53 lei. 

c) Întreţinere podeţe: 

Întreținere curentă DJ 121A km 35+650, în localitatea Angheluș, care a costat 

24.043,12 lei. 

 

 

3) La lucrări de Întreţinere periodică, s-au executat lucrări în valoare totală de 2.983.468,77 

lei după cum urmează: 

a) Covoare bituminoase 

s-au executat covoare bituminoase pe drumurile judeţene în cantitate totală de 

51.895,00  mp în valoare totală de 2.852.913,02 lei. 

b) Asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere 

 cu forţe proprii S.A.D.J. prin formaţiunea de lucru a executat lucrări în 

vederea asiguării siguranţei rutiere constând în plantarea a 101 buc. stâlpi 

pentru indicatoare rutiere, montarea a 159 bucăţi de indicatoare rutiere 

precum și folosirea de către formaţiunea de lucru – 94 găleți mixtură stocabilă; 

 s-au achiziţionat marcaje rutiere pentru semnalizarea orizontală de 2.801 mp și 

336 ml, în valoare totală de 99.575,59 lei (situaţie prezentată în ANEXA 2); 

 indicatoare rutiere în valoare de 30.980,16 lei; 

 cu forţe proprii s-au executat lucrări de toaletizare ale drumurilor cu 

autospeciala multifuncţională UNIMOG 400 pentru asigurarea vizibilităţii 

circulaţiei rutiere, activitate descrisă mai detaliat la punctul G.  

Pentru asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere s-au cheltuit în total 130.555,75 lei. 

 

 

4. Alte cheltuieli aferente administrării şi întreţinerii drumurilor judeţene în valoare totală de 

251.974,53 lei constând în: 

 Servicii de cadastru și intabulare pentru DJ 131, km 7+314-km 21+670, DJ 121F, km 

2+808-km 25+776, executat de György Ede Zsolt P.F.A, care a costat 74.648,00 lei. 

 Servicii de cadastru și intabulare pentru DJ 103, DJ 103E, DJ 113, DJ 113A, DJ 

114,DJ 121A, DJ 121B, DJ 121D executat de Luffy Vilmos P.F.A, care a costat 

116.640,00 lei. 

 Achiziţionarea de  mixtură stocabilă, folosită de formaţiunea de lucru a Serviciului 

de Administrare a Drumurilor Judeţene la întreţinerea drumurilor - 4.188,80 lei. 

 Echipamente individuale de protecție la locul de muncă, care a costat 20.997,79 lei. 

 Servicii tehnice de eliberare documente pentru tăierea arborilor de pe DJ 122, km 

0+400-1+500, și DJ 122B km 0+400-3+800, de la ocolul Silvic privat Hatod, care a 

costat 1,106,70 lei. 
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 Servicii tehnice de eliberare documente pentru tăierea arborilor de pe DJ 122, km 

1+500-5+000, de la ocolul Silvic privat Tălișoara, care a costat 595,00 lei. 

 Servicii tehnice de eliberare documente pentru tăierea arborilor de pe DJ 121F, km 

8+350-22+900, de la ocolul Silvic privat Târgu Secuiesc, care a costat 348,00 lei. 

 Servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, care a costat 9.758,00 lei. 

 Servicii de monitorizare și intervenții, mentenanță și lucrări de intervenții care a 

costat 8.674,91 lei. 

 Servicii de întreținere parcarea Mihai Viteazul care a costat 2.754,25 lei. 

 Servicii de incinerare , care a costat 1.332,80 lei. 

 Alte cheltuieli pentru buna desfășurare a activității S.A.D.J (achiziționare de produse, 

contravaloare servicii de parcare), care a costat 10.930,28 lei. 

 

 

 

 

 

 

 

B. INVESTIŢII 

Din aceşti bani s-au realizat: 

 

 

Nr. 

Crt

. 

Drumul Denumirea lucrării, serviciului sau produsului achiziţionat  

Valoare 

achitată   

cu TVA 

[lei] 

1 DJ 103B Modernizare DJ 103B km 17+750-33+150 - execuție lucrări 1.254.778,95 

2 DJ 103B Modernizare DJ 103B km 17+750-33+150 - diriginte de șantier 5.500,00 

3 DJ 103B Modernizare DJ 103B km 17+750-33+150 – asistență tehnică 5.474,00 

4 DJ 103B 
Modernizare DJ 103B km 17+750-33+150 - taxe către Inspectoratul în 

Construcții-taxa  0,5 % 
65.906,22 

5 DJ 122 

Reabilitare drum județean ,,Interjud Covasna-Brașov”  de la DN 12 la DN 13 

prin Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și Măieruș - Tronson ,,Covasna de la DN 

12 prin Malnaș Băi, Baraolt, până la limită Județ Augustin și Măieruș - 

serviciu de expert cooptat în procedura de achiziție 

81.336,50 

6 DJ 122 

Reabilitare drum județean ,,Interjud Covasna-Brașov”  de la DN 12 la DN 13 

prin Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și Măieruș - Tronson ,,Covasna de la DN 

12 prin Malnaș Băi, Baraolt, până la limită Județ Augustin și Măieruș - taxă 

prelungire aviz CFR Brașov 

137,93 

7 DJ 131 
Reabilitare drum județean ,,Interjud Covasna-Harghita” tronson Covasna DJ 

131 km 22+830-38+621-servicii de publicitate 
1.190,00 

8 DJ 121A 
Reabilitare pod pe DJ 121A, km 31+100 + Modernizare DJ 121A  Moacșa - 

Pădureni, km 31+000-32+700-servicii de proiectare 
70.210,00 

9 DJ 121A 
Reabilitare pod pe DJ 121A, km 31+100 + Modernizare DJ 121A  Moacșa - 

Pădureni, km 31+000-32+700-avize și taxe plătite 
1.857,69 

10 DJ 113 

Reabilitare pod DJ 113 peste râul Olt km 36+301 și Modernizare drum 

județean DJ 113 km 35+050 – km 37+397, Bixad – Gara CFR Bixad-

elaborare DALI 

80.000,00 

TOTAL pentru asigurarea efectuării serviciilor şi executarea lucrărilor de întreţinere de vară 

şi iarnă pe drumurile judeţene s-au cheltuit: 5.936.637,81 lei. 
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11 DJ 131 

Demolare pod metalic existent și construire pod nou peste pârâul Aita la km 

9+951 și reamenajarea intersecției între drumul județean DJ 131 și drumul 

județean DJ121A, devierea circulației pe drumul județean DJ 131 cu pod 

provizoriu, localitatea Aita Mare, județul Covasna-taxe avize 

1.193,92 

TOTAL 1.567.585,21 

 

 

TOTAL cheltuieli de investiţii şi lucrări de întreţinere pentru drumurile judeţene în anul 2019, a 

fost de: 7.502.223,02 lei 

 

 

C. 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 execuţei lucrărilor, recepţionarea şi decontarea lucrărilor. 

În anul 2019 s-au inițiat/derulat 5 proceduri de achiziţii publice astfel: 

 

Nr. Crt. Denumirea lucrării Procedura de achiziţie 

1 
Reabilitare pod pe DJ 121A, km 31+100 + Modernizare DJ 121A 

Moacșa - Pădureni, km 31+000-32+700 
Procedură simplificată 

2 
Reabilitare drum județean ,,Interjud Covasna-Harghita” tronson 

Covasna DJ 131 km 22+830-38+621 
Licitație deschisă 

3 

Reabilitare drum județean ,,Interjud Covasna-Brașov” de la DN 12 la 

DN 13 prin Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și Măieruș - 

Tronson ,,Covasna de la DN 12 prin Malnaș Băi, Baraolt, până la 

limită Județ Augustin și Măieruș  

Licitație deschisă 

4 Achiziționarea a 2 autoutilitare 4x4 Procedură simplificată 

5 

“Servicii de dirigenție de șantier” pentru proiectul Reabilitare drum 

județean „Interjud Covasna-Brașov” de la DN 12 la DN 13 prin 

Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și Măieruș – tronson ”Covasna de la 

DN 12 prin Malnaș Băi, Baraolt până la limita județ Augustin și 

Măieruș” 

Procedură simplificată 

 

 

În afara procedurilor de achiziţie publică au mai fost derulate un număr de 16 achiziţii directe. 

 

D. ELIBERAREA DE ACORDURI ŞI AUTORIZAŢII PENTRU 

AMPLASAMENTELE OBIECTIVELOR PROPUSE A FI CONSTRUITE ÎN ZONA 

DRUMURILOR JUDEŢENE. 
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Această activitate s-a efectuat conform Ordinului 1835/2017al M.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 2019 s-au eliberat în total 40 de acorduri prealabile şi autorizaţii de 

amplasare şi acces la drum, în valoare totală de 14.227,86 lei. (ANEXA 3). 

 

 

E. 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 corespunzătoare. S-au verificat: partea carosabilă, acostamentele, taluzurile, şanţurile, 

parapeţii podurilor, indicatoarele de circulaţie, marcajele, lucrările de consolidări şi apărări, plantaţiile, 

podurile, podeţele şi pasajele. 

 

F. REVIZII SPECIALE ALE DRUMURILOR, PODURILOR ŞI PASAJELOR. 

 

Reviziile speciale s-au efectuat conform prevederilor „Normativului indicativ AND 504-2007” 

în baza unui program aprobat de şeful de serviciu. 

 

G. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI DE TOALETIZARE A DRUMURILOR 

JUDEŢENE EXECUTATE CU AUTOSPECIALA MULTIFUNCŢIONALĂ 

UNIMOG 400. 

Tabelul următor cuprinde lucrările efectuate în anul 2019 prin forţe proprii a Serviciului de 

Administrare a Drumurilor Judeţene, cu autospeciala UNIMOG 400, şi formaţiunea de lucru:  

 

Denumirea lucrării U.M. Cantitate 

Tăierea acostamentelor mp 0 mp 

Cosirea vegetaţiei ierboase hectar 1016,00 

Defişare tufişuri,toaletare arbori,tăiere crengi hectar 0,5 

Plantare stâlpi indicatoare rutiere  buc 0 

Reprofilare, săpare șanțuri km 0 

Curățire mecanică a zăpezii km 16 

Km parcuşi km 4663 

Ore lucrate ore 612 

 

H. URMĂRIREA EXECUŢEI LUCRĂRILOR, VERIFICAREA SITUAŢIILOR DE 

LUCRĂRI, RECEPŢIONAREA ŞI DECONTAREA LUCRĂRILOR. 
 

În cursul anului 2019 s-a urmărit comportarea în timp şi s-a efectuat recepţia finală la un număr 

de 9 lucrări contractate în anii 2017 şi 2018 . (ANEXA 4) 

În anul 2019 Serviciul de Administrare a Drumurilor Judeţene a efectuat urmărirea execuţiei a 

12 lucrări şi servicii, verificarea situaţiilor de lucrări, recepţia la terminarea lucrărilor şi decontarea 
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acestora. Lucrările care au necesitat recepţie la terminarea lucrărilor au fost în număr de 12 şi sunt 

prezentate în ANEXA 5. 

 

S-au elaborat 24 proiecte de hotărâri: 

1. H.C.J. nr. 33/2019 privind darea în administrare Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Mihai 

Viteazul” al județului Covasna a unui bun mobil aflat în domeniul privat al județului Covasna. 

2. H.C.J. nr. 34/2019- pentru modificarea anexei la  H.C.J. nr. 92/2018 privind aprobarea prețurilor 

ce vor fi aplicate de societatea comercială S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. în calitate de 

operator în relația cu Județul Covasna pentru lucrările și serviciile privind  întreținerea curentă 

a  drumurilor județene 

3. H.C.J. nr. 59/2019- pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

60/2016 cu privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi consumul de carburanţi 

pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean 

4. H.C.J. nr. 60/2019- pentru modificarea și completarea anexei la  H.C.J. nr. 92/2018 privind 

aprobarea prețurilor ce vor fi aplicate de societatea comercială S.C. Drumuri și Poduri Covasna 

S.A. în calitate de operator în relația cu Județul Covasna pentru lucrările și serviciile privind  

întreținerea curentă a  drumurilor județene 

 5. H.C.J. nr. 61/2019- privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru 

obiectivul de investiție ,,Modernizare drum județean DJ 121A km 46+000 – km 48+350" 

6. H.C.J. nr. 62/2019- privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru 

obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean DJ 121E km 0+490 – km 1+300" 

7. H.C.J. nr. 63/2019- privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru 

obiectivul de investiție ,,Reabilitare pod DJ 113 peste râul Olt km 36+301 și modernizare drum 

județean DJ 113 km 35+050 – km 37+397, Bixad – Gara CFR Bixad" 

8. H.C.J. nr. 63/2019- privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a 

indicatorilor tehnico – economici pentru investiţia „Reabilitare pod pe DJ 121A, km 31+100 și 

modernizare DJ 121A Moacșa – Pădureni km 31+000 – 32+700”. 

9. H.C.J. nr. 76/2019- pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna 

nr.38/2017 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a 

indicatorilor tehnico-economic pentru investiția „Demolare pod metalic existent și construire 

pod nou peste pârâul Aita la km 9+951 și reamenajarea intersecției între drumul județean DJ 

131 și drumul județean DJ121A, devierea circulației pe drumul județean DJ 131 cu pod 

provizoriu, localitatea Aita Mare, județul Covasna" 

10. H.C.J. nr. 77/2019- pentru modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

209/2017 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a 

indicatorilor tehnico-economic pentru investiția „Reabilitare pod pe DJ 121A, km 22+946 " 

11. H.C.J. nr. 78/2019- pentru modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

210/2017 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a 

indicatorilor tehnico-economic pentru investiția  

„Înlocuire podeț pe DJ 121A, km 23+985" 

12. H.C.J. nr. 79/2019- privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru obiectivul 

de investiție „Demolare pod metalic existent și construire pod nou peste pârâul Aita la km 
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9+951 și reamenajarea intersecției între drumul județean DJ 131 și drumul județean DJ121A, 

devierea circulației pe drumul județean DJ 131 cu pod provizoriu, localitatea Aita Mare, județul 

Covasna" 

13. H.C.J. nr. 80/2019- privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru obiectivul 

de investiție „Reabilitare pod pe DJ 121A, km 31+100 și modernizare DJ 121A Moacșa – 

Pădureni km 31+000 – 32+700” 

14. H.C.J. nr. 81/2019- privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru obiectivul 

de investiție „Înlocuire podeț pe DJ 121A, km 23+985" 

 15. H.C.J. nr. 82/2019- privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru obiectivul 

de investiție „Reabilitare pod pe DJ 121A, km 22+946" 

 16. H.C.J. nr. 88/2019-  pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 111/2014 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza 

Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 103B km 17+750 – 33+150” limita 

judeţul Braşov–Dobârlău–Bicfalău–Ozun (DN 11)–Chilieni (DN12)” 

 17. H.C.J. nr. 89/2019-  privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Local   pentru obiectivul 

de investiție „Modernizare DJ 103B km 17+750 – 33+150” limita judeţul Braşov–Dobârlău–

Bicfalău–Ozun (DN 11)–Chilieni (DN12)” 

 18. H.C.J. nr. 101/2019-  privind aprobarea participării Județului Covasna la „Programul de 

stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019” 

 19. H.C.J. nr. 116/2019-  privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor publice, 

aflate în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, pentru perioada de iarnă 2019– 2020 

 20. H.C.J. nr. 127/2019-  pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 60/2016 cu privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi consumul 

de carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean 

 21. H.C.J. nr. 148/2019-pentru completarea anexei la  H.C.J. nr. 92/2018 privind aprobarea 

prețurilor ce vor fi aplicate de societatea comercială S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. în 

calitate de operator în relația cu Județul Covasna pentru lucrările și serviciile privind  

întreținerea curentă a  drumurilor județene 

 22. H.C.J. nr. 183/2019-pentru modificarea anexei la  H.C.J. nr. 92/2018 privind aprobarea 

prețurilor ce vor fi aplicate de societatea comercială S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. în 

calitate de operator în relația cu Județul Covasna pentru lucrările și serviciile privind  

întreținerea curentă a  drumurilor județene 

23. H.C.J. nr. 184/2019-pentru modificarea și completarea  anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 60/2016 cu privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi 

consumul de carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice de interes 

judeţean 

24. H.C.J. nr. 202/2019-privind stabilirea taxelor și tarifelor pentru activitățile și/sau serviciile 

prestate de către direcţiile aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi 

instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean Covasna, 
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I. COORDONAREA ACTIVITĂŢII DE TRANSPORT AUTO AL CONSILIULUI 

JUDEŢEAN COVASNA (ÎNTOCMIREA DOCUMENTELOR SPECIFICE 

ACTIVITĂȚII, APROVIZIONAREA CU PIESE DE SCHIMB, COMBUSTIBIL, 

ETC.) 
Alături de activităţile legate de administrarea drumurilor judeţene intră în atribuţiile SADJ-

ului, coordonarea activităţii de transport auto al  Consiliului Judeţean Covasna. Activităţile 

desfăşurate în anul 2019 în acest domeniu au vizat:  

⁻ întreţinerea, repararea şi exploatarea autovehiculelor din dotarea Consiliului 

Judeţean Covasna 

⁻ întocmire de programe de utilizare 

⁻ aprovizionarea lubrifianţilor şi carburanţilor 

⁻ efectuarea înmatriculării vehiculelor, a reviziilor şi inspecţiilor tehnice periodice 

ITP 

⁻ încheierea contractelor, în ceea ce priveşte asigurările obligatorii: RCA şi Casco, 

efectuarea plăţii rovignetelor (taxelor de drum) 

⁻ întocmirea actelor privind consumul de carburanţi şi lubrifianţi 

⁻ întocmirea fişelor activităţilor zilnice pentru fiecare maşină din dotare şi a foilor de 

parcurs. 

În 2019 cheltuielile totale în ceea ce priveşte întretinerea, repararea și exploatarea 

autovehiculelor din dotarea Consiliului Judeţean Covasna s-au ridicat la valoarea de 566.456,91 lei, 

din care: 

a) Achiziționare auto în valoare totală de 256.307,91 lei: 

 autoutilitară FORD RANGER 4x4 în valoare de 176.389,39 lei 

 autoturism SKODA OCTAVIA în valoare de 79.918,52 lei 

b) pentru carburanţi: 159.200,00 lei; 

c) Asigurări(RCA+CASCO) + taxe drum 61.148,09 lei; 

d) reparaţii+ revizii şi inspecţii(altele): 89.800,91 lei. 
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VI. 

COMPARTIMENTUL RELAȚII EXTERNE 

 

La baza Programului de Relații externe aprobat prin Hotărârea nr. 38/2019 de către Consiliul 

Județean Covasna pentru anul 2019, a stat politica promovată de conducerea executivă și de plenul 

Consiliului Județean Covasna pentru a extinde cooperarea externă în toate domeniile, corelată cu 

politica externă actuală a României, în calitate de țară membră a Uniunii Europene. Programul de 

acțiuni în domeniul Relațiilor externe a fost aprobat pentru a constitui un mijloc important al 

dezvoltării regionale, economice și sociale a județului Covasna pe scena politicii regionale la nivelul 

Europei. 

Activitatea de relații externe din cadrul administrației publice locale în România se înscrie în 

contextul prevederilor constituționale și ale autonomiei locale. Activitatea de relații externe a 

consiliului județean, se desfășoară ca o funcție coparalelă autonomiei locale. Ea poate fi dezvoltată 

numai în folosul colectivității locale și în limitele competențelor stabilite prin lege. În privința politicii 

externe, Constituția Romaniei (art.91) stabilește atribuțiile instituției Președinției, Guvernului și 

Parlamentului, nefăcând referire la autoritățile locale. În general, în legislația română sunt puține acte 

normative care să reglementeze activitatea de relații externe pentru administrația publică. Ramân 

atunci ca referință normele cuprinse în Legea 69/1991, art.20 lit. x : “Consiliile locale, județene și 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti pot stabili legături de colaborare, cooperare și înfrățire cu 

localități din străinătate”. Având în vedere că ministerul Afacerilor Externe are atribuții exprese în 

realizarea politicii externe a României și asigurarea coerenței acesteia, rezultă că orice recomandări 

ale acestui minister în privința relațiilor externe sunt deosebit de utile. Interesul deosebit pentru 

integrarea euro-atlantică, relațiile de bună colaborare cu statele vecine și amplificarea legăturilor cu 

alte state vecine sunt direcții importante pentru activitatea externă a statului român și pentru 

autoritățile locale. Astfel, primăriile,consiliile locale și consiliile județene pot stabili legături de 

colaborare, cooperare și înfrățire cu structuri similare din străinătate,dar fără să aducă atingere 

caracterului de stat național unitar al României (obligatie prevazută în Legea 69/1991, art.1 paragraf 

4). 

Necesitatea dezvoltării economice locale și județene cât și realizarea unor servicii de interes local 

pot conduce autoritățile locale către o colaborare cu agenți economici străini. Astfel, Legea 

administratiei publice locale, art.20, lit. v precizează: “colaborarea cu agenți economici din străinătate, 

în scopul realizării unor acțiuni sau lucrări de interes comun”. Prin relațiile externe ale administrației 

publice locale din România se înțelege totalitatea legăturilor și contactelor cu “nerezidenții”, respectiv 

administrațiile publice locale din strainătate, firmele străine, persoanele fizice și juridice străine, 

ambasadele și consulatele străine aflate pe teritoriul țării noastre, diferite organisme si organizații 

internaționale. 

Activitatea de relații externe a administrației publice locale presupune cunoașterea și aplicarea 

jurisprudenței naționale și a celei internaționale, precum și a normelor de protocol extern. In aceeasi 

ordine de idei, se impune o bună cunoaștere a tratatelor internaționale ale României care privesc 

relațiile externe și cooperarea internațională. 

Romania, prin recunoașterea “Cartei europene a autonomiei locale”, conferă colectivităților 

teritoriale locale, prin autoritățile administrative proprii, posibilitatea de a coopera, în condițiile 

prevazute de lege, cu colectivități teritoriale locale din alte state. 
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De altfel, “Declarația la nivel înalt de la Helsinki” din 1992, semnată și de România încurajează 

cooperarea între comunitățile locale, și autoritățile locale și regionale, în scopul dezvoltării unor relații 

de bună vecinătate între țări. 

”Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale” prevede, de asemenea, că “edificarea 

unei Europe tolerante și unite depinde nu numai de cooperarea dintre state, ci și de bunele relații între 

autoritățile locale, respectând însă Constituția și intregritatea teritorială a fiecărui stat”. În fine, 

tratatele internaționale ale României cu vecinii săi au clauze generale privind relațiile externe între 

autoritățile locale, în sensul că guvernele vor sprijini aceste activități.In context trebuie avut în vedere 

cadrul general al Legii 151/1998 privind dezvoltarea regională în România, care precizează că 

obiectivul prioritar al politicii de dezvoltare regională în România este stimularea cooperării 

interregionale, interne și internaționale.  

 

P R I M I R I: 

 

Muzeul Național Secuiesc a găzduit în data de 17 ianuarie lansarea cărții Székely Hadosztály. În 

paginile lucrării s-a încercat reflectarea acelor timpuri de la început de secol, din perioada primei 

conflagrații mondiale, când a fost constituită Divizia Secuiască. Lucrarea a văzut lumina tiparului cu 

sprijinul financiar al Consiliului Județean Covasna și a Autoguvernării Județului Veszprém. Lansarea 

cărții a fost completată de o conferință în care au fost dezbătute subiecte cu teme istorice și nu în 

ultimul rând a fost prezentată o expoziție tematică cu piese din colecția muzeală. Expoziția a fâost 

deschisă temporar publicului.  

Kratochvil Károly a fost primul comandant al Diviziei fiind cunoscut ca important strateg militar 

maghiar. În memoria sa, în Tîrgu Secuiesc a fost ridicată o statuie, singura din Transilvania. Lucrările 

conferinței au fost susținute de lectori de la diferite instituții de prestigiu din Ungaria, care prin 

prelegerile au prezentat situația geo-politică care a creat premizele declanșării confruntării care a dus 

la pierderea a milioane de vieți omenești și a schimbat cursul istoriei Europei. 

 

La invitația domnului președinte Tamás Sándor, în perioada 30-31 ianuarie domnul Navracsics 

Tibor comisarul European pentru sport, cultură, tineret și educație împreună cu doamna Hegedüs 

Csilla fost secretar de stat în Ministerul Culturii au întreprins o vizită de lucru, pe agenda căreia s-a 

aflat o vizită la Muzeul Național Secuiesc din Sfîntu Gheorghe, instituție supusă unor lucrări de 

modernizare. Lucrările sunt finanțate din fonduri europene incluse în POR 2014-2020. La sfârșitul 

vizitei a fost organizată o întâlnire informală la care au fost invitați directorii instituțiilor de cultură, 

subordonate. Programul vizitei s-a încheiat cu o conferință de presă. 

 

În data de 21 februarie o delegație din localitatea Mátraderecske, Ungaria s-a aflat în județul 

nostru în scopul participării la o întâlnire informală în care au fost supuse spre dezbatere ultimele 

rezultate ale studiilor de cercetare întreprinse în vederea cuantificării și exploatării optimale a 

mofetelor. Efectele benefice asupra sănătății constituie un fapt ce nu mai trebuie dovedit, dar 

modalitățile de integrare în circuitul turistic și exploatarea acestora în scop medical, în condiții de 

maximă siguranță sub directa supraveghere a cadrelor medicale, reprezintă însă încă o provocare. Din 

delegația maghiară au făcut parte directori de baze de tratament din localitatea Mátraderecske. 
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În data de 21 februarie a.c. a avut loc la sediul Consiliului Judeţean Covasna o conferinţă 

comună Tirolul de Sud-Ținutul Secuiesc, la care au fost invitate să participe conducerile Consiliilor 

Județene Harghita și Mureș, președintele Uniunii Federative a Naționalităților Europene FUEN și 

guvernatorul adjunct al Guvernului Autonom al Provinciei Bolzano din Tirolul de Sud, Italia. 

Distinșii oaspeți au prezentat audienței prelegeri despre parteneriatul regiunilor europene locuite de 

minorități etnice iar guvernatorul adjunct a prezentat un caz concret de bună practică: Tirolul de Sud-

Model pentru cooperare între majoritate și minoritate. După închiderea lucrărilor conferinței, a fost 

semnată oficial, o declarație de intenție pentru elaborarea unui Acord Comun de Cooperare între 

Tirolul de Sud și județele din Ținutul Secuiesc: Covasna, Harghita și Mureș. 

 

Domnul Jeszenszky Géza istoric, fost ministru de externe al Ungariei împreună cu Neidenbach 

Ákos au avut o campanie de lansare a cărții Se poate schia la poalele munților Carpați?  Manifestarea 

s-a desfășurat în data de 1 martie la Muzeul Național Secuiesc, sala Bartók. Cu acest prilej autorii au 

prezentat o proiecție de vederi vechi ce ilustrează imagini cu sporturi de iarnă din stațiunile turistice 

transilvănene. Au fost imagini care aduc în ochii privitorilor viața sportivă a locuitorilor din zonă, de 

la începutul secolului, din anul 1892 până în zilele noastre. Echipamente sportive, pârtii de schii și 

dotările acestora, viața trepidantă din stațiunile de munte vor duce gândurile privitorilor înapoi în timp. 

Cartea prezintă, până acum, cea mai documentată istorie a schiului maghiar filtrată prin ochii unui 

alpinist convins și a unui istoric politician. Prezentarea s-a încheiat cu propuneri pentru viitor de noi 

oportunități, noi pârtii, reabilitarea celor prezente, sau chiar redeschiderea și amenajarea celor vechi. 

Acestea pot reprezenta pentru schiul de agrement și de performanță viitorul în bazinul carpatic. Cei 

doi autori propun auditorului o lansare de carte neconformistă, în care publicul să fie parte din 

eveniment, împreună cu care să fie depănate amintiri din aventurile trăite pe munte.  

 

În data de 24 aprilie, la Muzeul Național Secuiesc din Sfîntu Gheorghe a avut loc vernisajul 

expoziției în aer liber Femei eroine, înscrisă sub motto-ul „Háromszék nem alkuszik”. Expoziția a 

fost prezentată de domnul Demeter Lajos cercetător istoric. Viața plină de curaj a celor care au fost 

alături de soții lor în spatele frontului, riscându-și viețile lor și ale familiei, reprezină un model 

feminine de devotament și patriotism. Astăzi, probabil că mai mult ca oricând e nevoie să aducem în 

memoria colectivă acele momente care definesc o națiune, acele personaje care ne obligă să privim 

istoria ca un angajament pentru viitor. Expoziția a prezentat documente și fotografii din acea perioadă 

care ilustrează viața, efortul și riscul major în care au trăit acele femei în timpuri de mari frământări. 

Ulterior domnul dr. Kedves Gyula istoric militar, consilier principal la Muzeul Parlamentului 

Ungariei a lansat cartea Két nemzet hőse-Czetz János, mindenütt helyt állva a világban. Apariția 

editorială și expoziția inedită sunt legate de momentul declanșării în urmă cu 170 de ani a mișcării de 

la 1848. Autorul a prezentat audienței importanța acestui moment în istoria universală, implicarea și 

consecințele acesteia pentru Transilvania. Czetz János originar din Ghidfalău a avut rang de ofițer în 

armata maghiară.  

 

În data de 9 mai, la Muzeul Național Secuiesc din municipiul Sfîntu Gheorghe a avut loc o 

lansare de carte sub motto-ul „Háromszék nem alkuszik”. A fost prezentată publicului 

lucrarea“Csudáknak éve 1848-1849”semnată de prof. dr. col. Csikány Tamás, autor maghiar de 

literatură militară. Cartea a văzut lumina tiparului prin grija Editura Militară Zriny din Ungaria. 
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Apariția editorială este legată de momentul declanșării în urmă cu 170 de ani a mișcării de la 1848. În 

cadrul programului, alături de autor, au mai susținut dizertații reprezentanții tipografiei, aceștia 

prezentând audienței importanța acestui moment în istoria universală, implicarea și consecințele 

acesteia pentru Transilvania. 

 

În data de 9 mai cu ocazia aniversării Zilei Europei, la sediul Consiliului Județean Covasna s-a 

desfășurat conferința internațională  Noi provocări privind multilingvismul în Europa. Temele 

abordate în cadrul conferinței au fost spicuite din realitățile țărilor invitate, evoluția lingvistică a 

minoritarilor, situații concrete, drepturile minorităților de a folosi limba maternă într-un cadru legal, 

dreptul la învățământ și educație. Totodată a fost reiterată ideea că pornind de la acordarea și 

respectarea unor drepturi legitime se poate construi în viitor o societate echilibrată, calibrată pe 

recunoașterea și aprecierea justă a valorilor celor alături de care și împreună cu care construim o casă 

comună. Valoarea și nivelul lucrărilor conferinței au fost girate de o echipă de lectori din Slovenia 

Ungaria, România, Finlanda, Serbia, Croația, Asociația YEPP Tineret al PPE și Oficiul pentru 

Reprezentare Europeană a Comunităților Naționale Maghiare (HUNINEU) din Bruxelles. 

Fiecare lector a prezentat audienței dizertații pornind de la situații concrete din țările lor și au încheiat 

cu propuneri și proiecte pentru viitor. Evoluția firească a lucrurilor nu poate duce decât la un modus 

vivendi de înțelegere și respect reciproc. 

Conferința s-a desfășurat sub organizarea comună a Consiliului Județean Covasna, Oficiul pentru 

Reprezentare Europeană a Comunităților Naționale Maghiare HUN.IN.EU și Uniunea Federală a 

Naționalităților Europene FUEN.  

 

În perioada 11-14 mai, în municipiul Sfântu Gheorghe s-a organizat Festivalul Național 

Coral„George Sbârcea” manifestare ajunsă la a VIII-a ediție. Pentru a participa la acest eveniment a 

fost invitată conducerea administrativă a Raionului Cimișlia din Republica Moldova. În data de 13 

mai a fost organizată o întâlnire informală, la care au participat conducerea administrativă județeană și 

consilieri județeni. Pe agenda întâlnirii au fost propuse prezentarea celor două entități administrative 

și identificarea acelor elemente comune care pot duce în viitor la acțiuni de colaborare pe mai multe 

paliere.          

 

La invitația președintelui Consiliului Județean Covasna, în perioada de 7-9 iunie o delegație ce i-a 

avut în componență pe președintele și vicepreședinții Comisiei pentru probleme și incluziune socială 

au întreprins o vizită de lucru în programul căreia au fost organizate întâlniri cu reprezentanți ai 

ONG-urilor și cu conducerea administrației județene și a municipiului Tîrgu Secuiesc  

 

O delegaţie din judeţul Jász Nagykun - Szolnok, Spitalul Județean Hatény Géza Ungaria, s- a 

aflat în județul nostru cu ocazia încheierii acțiunii de screening medical desfășurat în localitatea 

Boroșneu Mare și satele aparținătoare în perioada 17-21  iunie. 

În data de 21 iunie a fost organizată o conferință de presă cu această temă, unde a fost  invitată 

conducerea spitalului județean, conducerea administrativă județeană și reprezentanții autorității 

administrative locale.  

Acţiunea s-a înscris în buna practică de colaborare existentă între cele două structuri administrative, la 

acţiunile desfăşurate în judeţul nostru, partenerul maghiar a răspuns cu promtitudine, participând şi 
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implicându-se activ la reuşita acestora. În protocolul de colaborare semnat între cele două entități 

administrative se regăsește și un capitol ce face referire la sănătate. 

 

În perioada 13 - 16 septembrie Consiliul Județean Covasna a organizat a III-a  ediție a 

Kürtöskalács-ului și Festivalului Deliciilor Dulci. Manifestarea se înscrie în seria de evenimente 

subscrise promovării turismului în județul Covasna. Pregătirea kürtöskalács-ului face parte din tradiția 

familiei, este momentul care anunță o sărbătoare un eveniment important ce reunește membrii familiei, 

prietenii, vecinii și bineînțeles întâmpină și îmbie oaspeții. Cu siguranță acest ritual, aroma și gustul 

pot reprezenta o atracție turistică inedită pentru vizitatorii de oriunde. Cu această ocazie a fost pregătit 

un  kürtöskalács uriaș ce a avut 220 cm și un diametru de aproape 80 cm. Acesta a constituit simbolul 

solidarității dintre județele înfrățite din Ținutul Secuiesc, Harghita, Mureș și Covasna, Țara Bârsei 

reprezentată de județul Brașov și județele din Ungaria, în acest an reprezentate de județul Veszprém. 

 

După Sfîntu Gheorghe și în Târgu Secuiesc a fost amenajată în piața centrală expoziția în aer liber 

Az Ojtozi Csata 1917-2017. Expoziția a reunit manuscrise, fotografii, corespondență și alte 

documente ce oglindesc faptele de vitejie ale eroilor din prima conflagrație mondială.  

În data de 25 octombrie , după vernisaj, la Muzeul Breslelor Incze László, a fost prezentată 

publicului cartea Az Ojtozi Csata 1917-2017 lucrare îngrijită și tipărită de Tipografia Zrinyi. 

Prezentarea cărții a fost făcută de directorul adjunct al bibliotecii județene din Veszprém, Ungaria. 

Din programul manifestării a mai făcut parte și un recital susținut de Corul bărbătesc Szent István din 

Sântionlunca 

Organizatorul acestei manifestări a fost Consiliul Județean Covasna împreună cu Muzeul Național 

Secuiesc și Muzeul Breslelor, Incze László din Tîrgu Secuiesc  

 

În perioada 15 – 17 noiembrie, Consiliul Judeţean Covasna a organizat cea de-a XVII–ea ediție a 

Festivalului Cârnaților. Manifestarea are impact la public, și urmărește promovarea turismului în 

județul nostru. Tradițiile culinare din zona noastră sunt unice și atrag numeroși vizitatori, ori de câte 

ori se pregătesc bucate după rețete vechi.  

 Pregătitul cârnaților face parte din tradiția familiilor maghiare, fiind acel moment ce adună 

generații în vatra satului și premerg într-un fel pregătirilor pentru sărbătorile de iarnă.  Această tradiție 

este transformată într-un alt motiv de bucurie, de a fi împreună cu familia, prieteni, cunoștințe sau 

vecini. În sala sporturilor Szabó Kati un număr de 70 de echipe și-au propus ca împreună și fiecare în 

felul său să prepare cârnați pe care juriul și publicul să-i deguste și să-i jurizeze. La această sărbătoare 

culinară a aromelor au fost invitați și partenerii din străinătate. O delegaţie din partea Autoguvernării 

Judeţului Békés, Ungaria a organizat un stand cu produse tradiţionale şi s-a înscris cu o echipă în 

concurs.  

 

P L E C Ă R I 

 

Ca și în anii trecuți, instituția noastră a încercat ca de-a lungul unui an calendaristic, să 

concentreze acțiunii îndeptate spre o anumită zonă cu carențe în promovare. Anul 2017 a fost dedicat 

preponderent promovării turismului în anul 2018 am dorit să aducem în atenția colectivă prin diferite 

manifestări, de diferite facturi, memoria celor care de-a lungul timpului au reprezentat figuri marcante 

în aria culturală, artistică sau tehnică. Motto-ul sub care s-au desfășurat evenimentele a fost 
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Personalități covăsnene în anul centenarului-1.000 de ani în Transilvania,100 de ani în România. 

Anul 2019 a fost anul în care a fost comemorat Benedek Elek, scriitor și povestitor din Bățani. 

Acestuia i-au fost consacrate o serie de manifestări desfășurate pe parcursul anului. 

 

Domnul președinte a avut onoarea de a face parte din delegația Ambasadei Ungariei pe lângă 

Sfântul Scaun şi pe lângă Ordinul Suveran Militar de Malta la vizita oficială și audiența la Sfinția 

Sa Papa Francisc din Vatican desfășurată la Roma în 15 mai.  

Întâlnirea a avut loc înaintea vizitei efectuate de Papa Francisc în România. Cu această ocazie, 

domnul președinte în calitate de coautor al cărții Iconographia Locorum Transylvaniae a oferit Sfinției 

Sale un exemplar din acest album și a prezentat situația comunități etnice maghiare din Transilvania, 

în contextul catolicismului. 

 

Președintele Consiliul Județean Covasna, a fost invitat de președintele Autoguvernării Județului 

Veszprém, de a participa și în acest an la tabără de vară pentru copii, organizată în perioada 24-30 

iunie în stațiunea Csopak, din județul Veszprém, lângă lacul Balaton. 

 A fost alcătuit un grup de 30 persoane (copii, însoțitori și șoferi) majoritatea copiilor 

provenind dintr-un mediu social vulnerabil sau nevoiaș, sau din sistemul de protecția a copilului, un 

grup de copii de la Școala Horn Dávid din Comandău și de la Centrul de zi Bixad al Fundației Sfântul 

Francisc.  

 

În data de 25 iunie domnul președinte a fost invitat și a participat la o serie de dezbateri privind 

posibilitățile de cooperare, programe comune, organizată de către Secretariatul de Stat pentru Politici 

Naționale din Budapesta.  

 

La invitația secretarului general adjunct din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, domnul 

președinte a participat la o dezbatere privind evenimentele legate de anul comemorativ Benedek Elek. 

Întâlnirea s-a desfășurat în Budapesta în data de 1 iulie.  

 

Consiliul Județen Covasna și Centrul de Cultură al Județului Covasna au inițiat programe și 

proiecte pentru a identifica valorile materiale și culturale din județ. Aceste baze de date au fost 

cuprinse sub motto-ul „Lada de zestre” și își propun să aducă la un loc cele mai importante obiective,  

pentru a fi înscrise în patrimoniul județului și să fie promovate ca atracţii turistice. Totodată și la nivel 

local se desfășoară, identificarea listelor de valori ale fiecărei comune sau sat pentru a fi cuprinse în 

“lada de zestre județeană”. Pentru metodologia de documentare,am inițiat organizarea unui program 

de pregătire, schimb de experiențe și bune practici cu județul înfrățit, Veszprém. Președintele 

consiliului județean a fost invitat de președintele Autoguvernării Județului Veszprém să participe la o 

tabără de pregătire dedicată tinerilor. Tabăra s-a organizat sub genericul Gardienii valorilor și s-a 

desfășurat în stațiunea Taliándörög din județul Veszprém, în perioada 8-14 iulie 2019. 

Costul taberei precum și organizarea unor excursii în împrejurimi au fost suportate de 

Autoguvernarea Județului Veszprém, cu o finanțare primită din partea Fundației Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zt. pentu proiectul Határtalan értékeink (Valori comune, fără frontieră), iar transportul 

copiilor a fost suportat de Consiliul Județean Covasna. Proiectul are în vedere cooperarea între 

județele partenere externe, respectiv crearea unui program pe termen lung, de cunoaştere şi promovare 
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reciprocă în domeniul valorilor culturale între cele două comunităţi. Acest proiect comun este destinat 

elevilor (categoria de vârstă: 14-18 ani), scopul fiind preluarea metodei și a cunoașterii deja dobândite 

de partenerul maghiar în identificarea și valorificarea valorilor comunităților. Cei 20 de copii 

participanți au fost din Chichiș, Angheluș, Estelnic și Ozun localități unde vor fi identificate și 

derulate în viitor programe de documentare a valorilor locale.  

 

Președintele consiliului județean Covasna  a primit din partea Fundației Dunaszekcsőért 

Alapítvány propunerea de a trimite un grup de elevi la Tabăra Internaţională Lugio, organizată în 

localitatea Dunaszekcső, judeţul Baranya, în perioada 15-21 iulie 2019. Fiind o tabără de istorie și 

arheologie, grupul de copii a fost selectat pe baza rezultatelor obținute la învățătură. Cei 8 elevi 

selectați și însoțitorii lor au fost din Școala Generală Váradi József din Sf.Gheorghe. Acest program 

se încadrează în programul de cooperare dintre judeţele Covasna şi Baranya, copii covăsneni fiind 

prezenți de unsprezece ani în această tabără. 

 

Administrația Raionului Cimișlia din republica Moldova a transmis invitația de a participa la 

Festivalul Național al Strugurelui ce s-a desfășurat în localitatea Cimșlia în data de 25 august. 

Delegația afost condusă de vicepreședintele II împreună cu secretarul județul și a avut în componență 

consilieri județeni și un consilier din cadrul Biroului de Relații Externe. 

La inițiativa comună, în data de 26 august gazdele au organizat o întâlnire de lucru în cadrul 

căreia s-a propus inițierea unei relații de parteneriat între cele două entități administrative. Dorim ca 

participarea la acest festival să o transformăm într-o oportunitate de promovare a județului nostru.  

 

În perioada 25-30 august a.c Fundația Jancsó din Ungaria a organizat o tabără de vară în 

localitatea Zánka, lângă lacul Balaton, județul Veszprém ,Ungaria, unde au fost invitate cele zece 

echipe finaliste al concursul de istorie Jancsó Benedek.  

Fundația Jancsó, în parteneriat cu Consiliul Județean Covasna, Centrul de Cultură al Județului 

Covasna organizează de trei ani consecutiv acest concurs de istorie, al cărui premiu constă în 

participarea la o tabără de vară în Ungaria. 

La ediția a III a concursului de istorie Jancsó Benedek au participat în total 28 de echipe, a câte 

trei elevi din clasele VII-VIII , din județele Mureș, Harghita și Covasna. Finala concursului s-a 

desfășurat la Sfântu Gheorghe, în data de 11 mai, județul Covasna fiind gazda acestui eveniment.  

 

 

În perioada 16-20 septembrie s-a desfășurat a doua parte a proiectului Végvidék nem alkuszik în 

județul Zala din Ungaria, finanțat de Fundația Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. în cadrul programului 

de cooperare între județele și localitățile înfrățite. Cunoaşterea bunelor practici, relaţiile fructuoase de 

prietenie, promovarea unor iniţiative comunitare acestea constituie obiectivul proiectului comun 

inițiat de judeţele Zala şi Covasna. În acest context delegația județului Covasna a participat la diferite 

programe care au vizat cunoașterea istoriei locale. Prima parte a programului s-a desfășurat în luna 

iunie, în județul Covasna. 

La eveniment județul Covasna a fost reprezentat de o delegație formată din specialiști în istorie, 

istoria artei și experți muzeografi. Consiliul Județan Covasna a fost reprezentat de administratorul 

public, directorul economic, șeful Biroului învățământ, cultură, sănătate, relații cu ONG și 

responsabilul de proiect, consilier în cadrul biroului Relații externe.  
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În cadrul parteneriatului dintre județul Covasna și județul Heves din Ungaria și în anul trecut ni s-

a oferit oportunitatea de a prezenta valorile regiunii noastre în cadrul manifestării Zilele orașului 

Eger, desfășurate în perioada 13-15 septembrie. Promovarea valorilor și tradițiilor ca produs turistic 

include târgul meșteșugarilor, programe cultural și programe de prezentare a zonei noastre din punct 

de vedere turistic și cultural. 

Anul 2019 a fost an comemorativ Benedek Elek, astfel la standurile noastre vor fi prezentate 

materiale și programe legate de opera și activitatea marelui scriitor,journalist și povestitor secui. 

Teatrul de păpuși Cimborák a susținut două spectacole, iar pentru copii s-a organizat un atelier 

meșteșugăresc. Delegația județului Covasna a fost o compusă din 16 persoane, instituția noastră a fost 

reprezentată de un consilier județean  

 

Președintele consiliului județean a fost invitat de Secretariatului Politicii Naționale din cadrul 

Cancelariei Primului Ministru Ungariei să participle la o serie de dezbateri privind posibilitățile de 

colaborare, dezvoltare și proiecte comune aflate în derulare, respectiv în pregătire cu partenerii din 

Ungaria.  

Județul Covasna este una dintre cele mai active unități administrativ teritoriale din România, 

având cele mai multe parteneriate cu județe din Ungaria, 6 județe înfrățite și 2 județe partenere. 

Întâlnirea a avut loc la Budapesta, în perioada 23-26 septembrie. 

 

Președintele consiliului județean a fost invitat să participe la Săptămâna europeană a regiunilor 

și orașelor ce s-a desfășurat la Bruxelles în perioada 7-9 octombrie Ajuns la a de- a XVI-a ediție, 

acest eveniment este cea mai amplă manifestare din lume în domeniul dezvoltării regionale, care 

reunește sute de lideri locali și regionali, precum și lideri UE de la cel mai înalt nivel. Manifestarea s-

a organizat sub deviza „Viitorul Europei îl reprezintă tinerii, regiunile și orașele – Viitorul 

Europei înseamnă unitate și coeziune”.  

Primăria Orașului Sf.Gheorghe împreună cu Consiliul Județean Harghita au fost gazde a două 

ateliere de lucru: Succesul politicilor de dezvoltare regionale – investiții teritoriale integrate ITI, și 

Biocultura regională, unde au fost invitați experți din județele gazdă, din țară, și din străinătate, 

precum și europarlamentari, senatori și deputați. 

 

 În perioada 24-27 octombrie la Békéscsaba, Ungaria s-a organizat Festivalul şi târgul 

cârnatului. Organizatorii acestui festival se mândresc cu o tradiţie de aproape 20 de ani, devenind în 

timp o amplă manifestare gastronomică şi de turism, având un impact pozitiv  asupra turismului 

regional, și dovedind totodată importanţa turismului de evenimente. Acest festival a oferit ideea 

organizării festivalului cârnaților în județul Covasna. An de an - pe baza reciprocității – participăm la 

acest la concurs și la programele culturale, gastronomice, organizate ca programe adiționale ale 

acestui festival.  

Și anul acesta am onorat invitația Autoguvernării Judeţului Békés de a ne înscrie cu o echipă la 

acest concurs gastronomic. Din delegația consiliului județean au făcut parte angajați din cadrul 

aparatul de specialitate si a fost condusă de Administratorul public al județului Covasna.  
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Consiliul Județean Covasna se află la cel de-al cincilea mandat în Congresul Autorităților Locale 

și Regionale (CALRE) din cadrul Consiliului Europei, pe parcursul căruia s-au organizat mai multe 

evenimente importante care ne-au ajutat atât în dobândirea unei experiențe în sfera multilingvismului, 

a politicilor regionale și administrative, precum și la promovarea județului Covasna. Pe lângă 

organizarea evenimentului de promovare a județului Covasna în cursul sesiunii plenare din primăvara 

acestui an, un alt eveniment semnificativ l-a reprezentat găzduirea la Bálványos în luna mai a anului 

2018 a ședinței plenare a Comisiei de guvernare din cadrul CALRE, urmată de o conferință 

internațională. Un subiect important pe agenda de la Bálványos a fost lansarea dezbaterii privind 

„Utilizarea limbii în administraţiile locale şi regionale”. 

După lungi dezbateri, la cea de a XXXVII-a sesiunea a congresului va fi aprobată rezoluția și 

recomandarea privind utilizarea limbilor în administrațiile locale și regionale. Domnul președinte a 

primit invitația de a participa la această sesiune, care marchează totodată aniversarea a 70 de ani de la 

înființarea Consiliului Europei. Deplasarea s-a făcut în perioada 30-31 octombrie.  

În perioada 29 aprilie - 2 mai domnul președinte a fost invitat de Secretariatul de Stat pentru 

Politici Naționale din Budapesta la o serie de dezbateri privind oportunități de cooperare lansarea de 

programe comune respectiv de evaluare a programelor în curs de desfășurare din anul trecut. 

 

Domnul președinte a fost invitat să participle la festivitatea organizată cu ocazia aniversării 

înființării la 16 noiembrie 1918 a Arhivei și Muzeului de Istorie Militară din Budapesta. 

Evenimentul s-a desfășurat în data de 18 noiembrie. Cu această ocazie, tunul lui Gábor Áron, a fost 

expus la Institutul și Muzeul de  Istorie Militară din Budapesta. Expoziția organizată sub titlul Vor fi 

tunuri! – Lupta de autoapărare a ținutului Trei Scaune din 1848-49 a fost deschisă de dl. Vargha 

Mihály, directorul Muzeului Național Secuiesc. În cadrul aceleași manifestări, domnul președinte a 

prezentat culegerea de publicații legate de această perioadă, lucrări reunite sub motto-ul Vor fi tunuri! 

Va fi muniție! 

 

În acest an se împlinesc 250 de ani de la moartea lui BOD Péter, istoric literar, scriitor, preot, 

cercetător al istoriei bisericii protestante, personalitate marcantă a culturii transilvănene din sec. al 

XVIII-lea. Cu această ocazie Societatea maghiară de topografie și cartografie din Budapesta și 

Consiliul Județean Covasna au organizat în data de 16 decembrie o conferință științifică în sala de 

conferințe a Bibliotecii Academiei Maghiare de Științe din Budapesta. În programul evenimentului a 

fost prezentată publicului lucrarea lui GUNDOR Kund Botond, intitulată Istoricul. În data de 17 

decembrie domnul  președinte a avut o întâlnire informală cu parlamentarul Révész Máriusz în cadrul 

căreia a fost prezentată situația căii ferate înguste și a planului înclinat de la Comandău.  
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