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in conformitate cu prevederile art.191 alin.(3) lit.b) din Ordonanla de urgenld a Guvernului
nr. 571201'9 privind Codul Administrativ cu modificirile gi completdrile ulterioare,
Pregedintele Consiliului judelean Covasna prezintd anual sau la cerere, rapoarte cu privire la
modul de indeplinire a atribuliilor sale qi a hotdrArilor consiliului judelean.

AvAnd la bazd dispoziliile legale de mai sus menfionate, vd rog sd-mi permiteti si supun
analizei si dezbaterii Dumneavoastrd Raportul arutal cu priaire la modul de indeplinire a

atribuliilor proprii gi a hotdrfrrilor Consiliului lude[ean CoaASna, in anul 2020, structurat pe
principalele atribulii prevdzute de lege gi sarcini date de Consiliul Judefean Covasna prin
hotirArile adoptate.
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I
DIRECTIA IURIDICA 9I DEZVOLTAREA TERITORIULUI

Direclia juridicd gi dezvoltarea teritoriului este compartimentul din cadrul aparatului

de specialitate al Consiliului Judelean Covasna care asigurd verificarea legalitdlii actelor

administrative gi a contractelor in care judeful Covasna sau Consiliul judetean Covasna

figureazl, ca parte gi indeplinirea sarcinilor cu privire la coordonarea activitdlii consiliilor

locale, in vederea realizdrii serviciilor publice de interes judefean; sprijinirea autoritdlilor
administraliei publice locale gi aparatul acestora in aplicarea corectd a actelor normative,

asigurarea asistenlei juridice de specialitate a aparatului de specialitate al Consiliului

Judefean Covasna, precum gi coordonarea la nivel de jude! a dezvoltdrii durabile a

teritoriului, managementul proiectelor gi achizilii publice.

Direclia juridicd gi dezvoltarea teritoriului realizeazd sarcinile ce revin Consiliului

Judelean Covasna in domeniul juridic, al administrafiei publice, a guvernantei corporative,

precum gi a dezvolterii teritoriului.
in exercitarea sarcinilor ce-i revin direcfia conlucrea zd cu celelalte direcfii de specialitate,

servicii, birouri gi compartimente din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judelean,

precum si cu autoritdlile gi institufiile publice centrale gi locale gi asigurd relalia cu asocialiile

de dezvoltare intercomunitard qi de drept comun in care judeful Covasna are calitatea de

membru in ceea ce privegte evidenfa actelor constitutive ale acestora, respectiv modificarea qi

completarea acestora.

in conformitate cu principiile autonomiei, tegalitdfii gi cooperdrii in rezolvarea

problemelor comune care stau la baza raporturilor dintre administrafia publicd judeleand gi

cea locald, directia participd la acfiunile care implicd coordonarea activitdlii consiliilor locale

municipale, origenegti gi comunale in vederea realizdrii serviciilor publice de interes judelean

din domeniul administrafiei publice locale.

Direcfia juridicd gi dezvoltarea teritoriului efectueazd acliuni de indrumare gi control in
teritoriu asupra activitilii de eliberare a certificatelor de producitor agricol, respectiv de

indrumare asupra activitdlii de evidenfa, circulalia gi pdstrarea documentelor, p.s.i gi alte

domenii stabilite prin legi speciale in competenla consiliilor judelene daci acestea se

enumerd printre domeniile de competenld a acesteia.

Direcfia juridici gi dezvoltarea teritoriului exercitd verificarea legalitdlii actelor ce

emand de la compartimentele aparatului consiliului judeleary care i-au fost prezentate in
acest sens. Conlucreazd la organizarea, in condiliile prevdzute de lege, a gedinfelor

consiliului judelean gi ale comisiilor de specialitate constituite la nivelul Consiliului judefean

Covasna, asigurd difuzarea, evidenla actelor emise de consiliul judelear9 legdtura acestuia cu
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mijloacele de informare in mase privind convocarea consiliului qi rezolvarea problemelor

ridicate de cetdleni prin diferite forme de adresare autoritelii administraliei publice judefene.

Direcfia juridicd gi dezvoltarea teritoriului redacteazd proiectele de hotdrAri ale

consiliului judelean gi de dispozilii ale pregedintelui consiliului judelean precum gi

materialele aferente acestora, expuneri de motive, rapoarte de specialitate gi referate,

respectiv gi a altor acte ce se intocmesc, in conformitate cu atribuliile stabilite in prezenful

regulament.

Direclia juridicd gi dezvoltarea teritoriului informeazd periodic conducerea consiliului
judelean asupra problemelor constatate in teritoriu in vederea gdsirii gi stabilirii celor mai

eficiente modalitifi de coordonare a activitdlii consiliilor locale in interesul comun.

Direclia asigurd reprezentarea in fata instanfelor judecdtoregti a judelului Covasna a

judefului Covasna, a Consiliului Judefean Covasna qi a Pregedintelui Consiliului Judelean

Covasna.

Direcfia asigurd activitatea de relafii cu publicul 9i petifii, comunicarea informatiilor de

interes public, in condifiile legii, precum si realizeazi procedurile prevdzute de lege privind
transparenla decizionald, redacteazd proiecte de hotdrAri de guverry impreund cu notele de

fundamentare aferente Si le transmite cdtre ministerul de resort spre avizare si adoptare, in
condiliile legii.

Direcfia ]uridicd si Dezvoltarea Teritoriului Asigurd actvitatea registraturii generale a

Consiliului Judelean Covasna, realizeaz1, activitatea de arhivare a documentelor produse la

nivelul Consiliului judelean Covasna, asiguri indeplinirea atribufiilor functionarului de

securitate, atribufiilor in domeniul pregltirii economiei si a teritoriului pentru apdrare, si cu

evidenla militard gi mobilizarea la locul de munci gi asigurd lucrdrile de secretariat ale

Autoritdfii Teritoriale de Ordine Publicd Covasna.

Direcfia juridicd gi dezvoltarea teritoriului urmdregte derularea investiliilor Consiliului
judefean Covasna pe toati perioada, incepAnd cu proiectarea pAnd la punerea in funcfiune,

stadiul 0izic Ai valoric al lucrdrilor, verificd pe teren gi confirmd situafiile de lucrdri intocmite

de antreprenor; asigurd obginerea futuror avizelor necesare emiterii autorizaliilor de

construcfie pentru toate obiectivele de investilie ale Consiliului Judelean Covasna,

organizeaz\. periodic analize privind modul de derulare a programelor de investilii gi

reparafii capitale, ini\iazd, mdsuri pentru eliminarea disfuncfionalitdfilor, participd la recepfia

lucrdrilor de investilii, finanlate din fonduri speciale sau din bugetul propriu al judefului"

asigurd incheierea contractelor pentru realizarea obiectivelor de investilii din programele

anuale ale consiliului judeleary in urma efectudrii licitafiilor efectuate conform legii.

Direcfia asigurd verificarea calitativd gi cantitativd a lucrdrilor, verifici situaliile de

lucrdri, intocmegte formele de pIal6., organizeazd evidenla decontirilor, intreprinde
demersurile necesare gi asigurd finanlarea pentru contractarea gi procurarea utilajelor,

dotirilor aferente lucrdrilor de investilii proprii ale Consiliului judeleary asiguri realizarea
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procedurilor gi a atributiilor care ii revin consiliului judelean potrivit legii privind achizifiile

publice, asiguri administrarea patrimoniului public si privat al judelului Covasna, asiguri
activit[file legate de managementul qi implementarea proiectelor.

Direcfia juridici gi dezvoltarea teritoriului este subordonati Preqedintelui Consiliului

Judefean Covasna, este condusi de un director executiv gi de un director executiv adjunct.

1 DOMENIUL ADMINISTRATIE PUBLICA

In organizarea, pregXtirea qi desfdqurarea qedinlelor Consiliului Judelean Covasna qi a

comisiilor de specialitate s-au respectat prevederile OUG nr. 5712019 privind Codul
administrativ, cu completarea ulterioari. De asemenea au fost respectate prevederile

Regulamentului de organizare qi funclionare al aparatului de specialitate al Consiliului

Judelean Covasna.

in organizarea, pregitirea gi desfigurarea gedinlelor Consiliului Judelean Covasna gi a

comisiilor de specialitate s-au respectat prevederile Ordonanfei de urgenli nr. 5712019,

privind Codul administrativ, cu modificirile gi completdrile ulterioare,qi a Regulamentului

de organizare gi funcfionare al aparatului de specialitate al Consiliului ]udefean Covasna.

Majoritatea gedinlelor Consiliului Judelean Covasna qi a gedinlelor comisiilor de

specialitate au fost organizate on line pe platforma ZOOM datoriti pandemiei COVID-19.

Totugi ir:r cazurile in care situafia o cerea, unele gedinle au fost organizate cu prezen[a fizicd a

consilierilor judefeni, flr respectarea normelor de protecfie sanitari in vederea prevenirii
rdspAndirii virusului SARS-COV 2.

Pentru aceste motive ceremonia de constituire a Consiliului Judefean Covasna irr urma

alegerilor locale din 2020 a fost organizati in aer liber, iar celelalte gedinle cu prezenla hzic6,

au fost linute ir:r sala festivd a Bibliotecii fudefene ,,Bod P6ter" care este suficient de spafioasi

pentru a putea asigura distanlarea fizicd, a participanfilor. De asemenea, numirul invitalilor
la aceste gedinqe a fost redus la minimul absolut necesar.

Astfel, in cursul anului 2020, Consiliul Judelean Covasna s-a intrunit in qedinle de 2L on,
dupi cum urmeazi:

- de 16 ori in gedinle ordinare;

- de L ori in gedinli extraordinari
- de 3 ori in gedinfe extraordinare de indati
- de 1 ori in ceremonia de constituire.

Precizdm cd dintre cele 21. de gedinfe ordinare, extraordinare si gedinle extraordinare de

indati 14 qedinfe s-au desfiqurat pe platfotma ZOOM.
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in cadrul acestor gedinga s-au adoptat 182 de hotiri(i, in diferite domenii ale vielii
economice, sociale gi culturale.

Preqedintele Consiliului Judefean Covasna a emis 277 de dispozitii, reglementAnd

diferite probleme ce intrd in sfera lui de competenfi.

Actele administrative adoptate sau emise au fost difuzate instituliilor qi persoanelor

interesate, iar cele cu caracter normativ au fost aduse la cunogtinfi public6, in conformitate

cu prevederile legale.

in cursul anului 2020 s-au primit, s-au inregistrat gi s-au trimis Agenliei Nafionale de

Integritate un total de 94 declaralii de avere gi 94 declarafii de interese ale consilierilor
judefeni, dintre care 3L declaralii de avere gi 3L declaralii de interese depuse pentru anul

fiscal 2019,32 declaralii de avere gi 32 declaralii de interese ale consilierilor judeleni, depuse

la sfArgitul mandatului, respectiv 31 declaralii de avere gi 31 declaralii de interese ale

consilierilor jude(eni, depuse la inceputul mandatului, potrivit prevederilor Legii nr.

17612010 privind integritatea ire exercitarea funcliilor gi demnitililor publice, pentru

modificarea gi completarea Legii nr. 14412007 privind infiinlarea, organizarea gi funclionarea

Agenliei Nalionale de Integritate, precum qi pentru modificarea qi completarea altor acte

normative.

in cursul anului 2020 Consitiul Judelean Covasna a comandat de la C.N. Imprimeria

Na(ionald 800 atestate de producitor gi 1004 carnete de comercializare a produselor din

sectorul agricol conform comenzilor primite de la primiriile din raza judetului Covasna gi le-

a distribuit primiriilor din jude!.

tn cursul anului 2020 Comisia judeleani Covasna pentru analizarea proiectelor de stemi

ale judefului Covasna, gi a municipiilor, oraqelor qi comunelor din judelul Covasna s-a

intrunit de 2 ori in gedinfi ordinari gi a acordat pre-aviz favorabil pentru 2 proiecte de stemi:

proiectul de stemd al comunei Malnag gi proiectul de stemi al comunei DobArldu.

2. DOMENIUL RELATII CU PUBLICUL SI PETITII

Cadrul legal pentru asigurarea participirii cetllenilor la luarea deciziilor, consolidarea qi

l[rgirea cadrului de funclionare a democraliei participative s-a realizat prin Legea nr. 52 din

21 ianuarie 2003 privind transparenla decizionalX in administralia publici.
Tot in baza Legli nr. 5212003, privind transparenla decizional5 in administrafia publici,

Consiliul Judelean Covasna a informat, din oficiu, in prealabil opinia publicd asupra

problemelor de interes public care urmau si fie dezbdtute in cadrul gedinlelor consiliului
jude!ean.

Au fost aduse la cunogtinli publicd urmitoarele inifiative:
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1. Proiect de hotirAre pentru aprobarea modificdrii gi completdrii Actului constitutiv
reactualizat gi a Statutului reactualizat al Asocialiei pentru Dezvoltarea Turismului in
judelul Covasna;

2. Proiect de hotdrAre privind aprobarea Master Planului actualizat pentru sectorul de apd
gi api uzatd din judeful Covasna;

3. Proiect de hotdrAre privind aprobarea Planului Judefean de Gestionare a Deseurilor a
judetului Covasna;

4. Proiect de hotirAre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului
judefului Covasna in Adunarea Generald a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitard "AQUACOY " ;

5. Proiect de hotdrAre cu privire la stabilirea preturilor medii ale produselor agricole pentru
anul fiscal 2019, in vederea stabilirii venifului net din cedarea folosintei bunurilor,
conform art. 83 gi 84 din Legea m.22712015 privind Codul fiscal;

6. Proiect de hotdrAre privind stabilirea taxelor gi tarifelor pentru activitdlile gi/sau serviciile
prestate de cdtre direcfiile aparatului de specialitate al Consiliului Judelean Covasna gi

instituliile din subordinea Consiliului Judelean Covasna;
7. Proiect de hotdrAre privind aprobarea asocierii Judelului Covasna prin Consiliul

Judefean Covasna cu Municipiul SfAntu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului
SfAntu Gheorghe si Fundafia Sapientia, in vederea realizdrii in comun a unui Centru
multifuncfional in municipiul SfAntu Gheorghe;

8. Proiect de hotirAre privind aprobarea unui studiu, precum si a proiectului Actului
adifional nr. 5 Ia Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare si
depozitare degeuri in judelul Covasna nr.128128.04.2017, incheiat intre judetul Covasna

9i S.C. ECO BIHOR S.R.L.

Au fost respectate prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 5212003, astfel proiectele de

hotdrAri au fost afigate la avizierul din cadrul sediului Consiliului ]udelean Covasna si au

fost publicate in cotidiene locale atAt in limba romAnd cAt 9i in limba maghiar[, precum gi pe

pagina de internet a instituliei www.cjcv.ro.
intrucAt, pAnd la termenele indicate in anunfuri nu s-a formulat nici o propunere sau

observafie din partea cetdlenilor judefului sau din partea vreunei asocialii legal constituite,

actele normative au fost adoptate de cdtre plenul Consiliului Judelean Covasna.

Consiliul Judelean Covasna, prin direcliile de specialitate a rispuns prompt la rezolvarea

problemelor cetdlenilor, persoane fizice gi juridice, urmirindu-se indeplinirea unui obiectiv
fundamental, gi anume acela de a crea gi promova o relafie directd intre locuitorii judelului gi

reprezentantii administrafiei publice judelene. Aceste probleme ne-au fost aduse la
cunogtinld prin petifii, sesizdri, memorii, cereri depuse gi inregistrate la Compartimentul
relafii cu publicul gi petitii gi prin audienlele care au fost solicitate conducerii consiliului
judelean.

z
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Conform programului stabilit prin Dispozilia Pregedintelui nr. 14912016, i:r perioada

ianuarie - martie, pAnX la ir:rceputul pandemiei cAnd au fost suspendate audientele, au fost

primifi in audienli 5 persoane, din care 4 de persoane de citre domnul preqedinte Tamds

Sdndor si o persoani de domnul vicepreqedinte Grtiman R6bert-Csongor.

Problemele celor 5 persoane primite in audienld au fost rezolvate in cadrul audienlelor.

i" ZOZO au fost analizate qi rezolvate in limitele termenelor legale ir:r total 18 de petifii.
in cursul anului 2020, accesul la informaliile de interes public in cadrul Consiliului

Judefean Covasna s-a realizat in condiliile legii, raportul de activitate in acest a fost irrtocmit

conform art. 10 alin. ( ) din Legea nr.54412001 privind liberul acces la informaliile de interes

public, cu modificirile gi completirile ulterioare, raportul fiind prezentat plenului
Consiliului Judelean Covasna.

3. DOMENIUL IURIDIC

Compartimentul juridic este compartimentul din cadrul Direcliei care indeplineqte

sarcinile cu privire la asigurarea asistenlei juridice de specialitate atAt pentru
compartimentele din cadrul Consiliului Judelean Covasna cAt qi la cerere, consiliilor locale,

redactarea proiectelor de hotirAri qi a dispozifiilor, verificarea legalitilii actelor care emani
de la compartimentele aparatului de specialitate al Consiliului Judelean Covasna prezentate

spre avizare.

i" anul 2020 Compartimentul juridic a reprezentat interesele Judelului Covasna,

Consiliul Judelean Covasna gi/sau Presedintele Consiliului Judelean Covasna in fa{a

instan{elor de judecati de toate gradele.

Compartimentul juridic a rcalizat qi o activitate preventivi ceea ce a rezultat un numir
relativ redus al cauzelor proprii noi inregistrate pe rolul instanlelor de judecatX.

Astfel in cursul anului 2020 au fost inregistrate un numdr de 40 cauze noi. La sfArgitul

anului 2020, pe rolul instantelor de judecati s-au aflat in total3T caLtze, printre care nu se

numdri cauze incepute inainte de2020.

in cursul anului 2020 consilierii juridici din cadrul Compartimentului juridic au

participat ca membri in urmitoarele comisii:

Comisiile de concurs/examinare qi in comisiile de solu{ionare a contestaliilor la
concursurile/examenele organizate in vederea ocupirii porturilor vacante din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judelean Covasna gi in cadrul instituliilor
subordonate, respectiv in vederea promovirii in grad profesional imediat superior a
angajafilor;
Secretariatele comisiilor de evaluare a managementului institufiilor publice de culturd
din subordinea Consiliului Judelean Covasna;
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Comisiile de evaluare gi selecfionare a proiectelor depuse in cadrul Programelor judefene
de dezvoltare locali, gi anume: ,,Programul judefean pentru reabilitarea qi modernizarea
bazelor sportive din mediul rural in perioada2017-2020", ,,Programul judelean pentru
reabilitarea, modernizarea ciminelor culturale din mediul rural" irr perioada2OTT-2020,

,,Programul judefean pentru reabilitarea, modernizarea clidirilor in care functioneazd
spalii expozilionale sau biblioteci, din mediul rural" in perioada2019-2020", ,,Programul
judelean de dezvoltare a infrastructurii unitililor de invilimAnt preuniversitar" in
perioada 2017-2020, ,,Programului judelean pentru reabilitarea qi modernizarea
imobilelor cu destina[ie de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din
mediul urban" in perioada2017-2020 si,,Programul Scoali dupi gcoali";
Comisia de disciplind la nivelul Consiliului Judefean Covasna;
Comisii de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achizifii publice;
Comisia pentru inventarierea anuald a elementelor de natura activelor, datoriilor pi

capitalurilor proprii ale Consiliului Judelean Covasna;
Comisia de seleclionare a documentelor din arhiva proprie, a sigiliilor gi gtampilelor
scoase dinuz;
Comisia special5 de inventariere a domeniului public gi privat al judefului Covasna;
Comisia de selecfie a reprezentantului judelului Covasna ir:r Consiliul de administratie al
SC Drumuri gi Poduri Covasna S.A.

In perioada de refertn+e 2020, consilierii juridici au redactat gi avizat proiectele de

hotirAri ale consiliului judelean din care au fost adoptate un numir de 182 de hot5rAri gi

proiecte de dispozifii ale preqedintelui Consiliului fudelean Covasna in numir de 277.

tn totul au fost ir:rtocmite un nr. de 459 de acte administrative.

Consilierii juridici au avizat in perioada de referinli un numdr de 400 de contracte.

Cu ajutorul Compartimentului informatic a fost redactat gi publicat Monitorul Oficial al

judefului Covasna dupd gedinlele Consiliului Judefean Covasna.

Pe lAngi aceste activitifi enumerate, consilierii judeleni au acordat zilnic consultaqii gi au

Propus rezolvdri in diverse probleme apirute in cursul anului la celelalte compartimente din
cadrul aparatului de propriu al Consiliului Judelean Covasna, participAnd la diverse

intruniri ad-hoc gi gedinle de lucru.

4. DOMENIUL REGISTRATURII

in cursul anului 2020 s-au primit prin pogti, curier, pogta electronici, fax sau direct de la

petilionari precum gi acte create din oficiu intr-un numir de 14 403, acte care au fost

inregistrate in Registrul de intrare - iegire al Consiliului Judefean Covasna. De asemenea s-au

inregistrat gi difuzat actele normative publicate in Monitorul Oficial al RomAniei (Partea I)
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S-a aplicat parafa cu nr. de inregistrare pe fiecare act intrat, iar dupd inregistrare, aceste

acte au fost prezentate conducerii Consiliului Judetean Covasna ir:r vederea repartizirii
acestora citre compartimentele care au atributia legali de a le soluliona. Conform rezoluliei
preqedintelui, vicepreqedingilor sau secretarului judefului Covasna, s-au repartizat actele

cdtre direcfiile sau compartimentele de specialitate pe baz6, de condicf, de predare-primire. S-

au operat in Registrul de intrare - iegire datele conform rezolufiei. Aceste date au fost

introduse simultan si in programul de inregistrare electronici. Actele flr rezolulia
preqedintelui, vicepregedingilor sau secretarului judefului Covasna, au fost scanate gi ataqate

la actul cu numirul de inregistrare coresponz[tor in programul de inregistrare electronici.
S-au gtampilat delegalii gi foile de parcurs la solicitarea cetilenilor pentru conserlnarea

prezenla lor la CJCv.

S-au descircat i::r registrul de intrare-ieqire rispunsurile la solicitiri, cereri depuse la

Consiliul Judelean Covasna, rispunsurile s-au scanat gi s-au operat gi in programul de

inregistrare electronicd rispunsurile.

Zilnic s-au pregitit plicurile pentru expediere qi s-au intocmit borderouri ptr. prezentarea

trimiterilor poqtale la oficiul de posta. Dupi semnarea directorului direcfiei, borderourile
impreund cu corespondenla zilnicd se predi la oficiul de pogti in vederea francirii gi

transmiterii citre destinatari.

De asemenea la nivelul registrafurii s-au intocmit 4 procese verbale de afigare a unor

materiale sau pliante transmise citre Consiliul Judelean Covasna, precum gi 12

centralizatoare privind francarea trimiterilor poqtale, care au fost irraintate citre serviciul
buget-finanfe, contabilitate.

5. DOMENIUL ARHIVEI

tn cursul anului 2020 s-a asigurat ordonarea gi conservarea corespunzdtoare a

documentelor in depozitul de arhivi. La solicitarea persoanelor fizice qi juridice s-au eliberat

in total 61 adeverinli qi copii de pe actele aflate in pistrarea Consiliului Judelean Covasna, cu

aprobarea secretarului judelului Covasna.

Compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate precum gi

persoanelor fizice qi juridice interesate s-a pus la dispozilie documente pentru consultare cu

respectarea procedurilor legale.

Pe baz6. de inventar s-au preluat documentele arhivistice create de compartimentele de

specialitate din cadrul aparatului de specialitate ale Consiliului Judelean Covasna in numdr
de 143 de inventare, in cursul anului 2020 asigurAndu-se selecfionarea, conservarea gi

pistrarea acestora.

tn anul 2020 aufost selectionate un nr. 7 inventare dupd cum urmeazi:
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1. Inventarul (Consiliul Judelean Covasna - Direclia de Administrare a Drumurilor
Judefene din perioada 2008 - 20L0,5 file, 43 u.a.,) inregistrat sub nr. 13.733 din 15.12. 2020;

2. Inventarul (M.Of. al jud.din RomAnia din anul 2008, 14 file, 286 u.a.,) inregistrat sub nr.
1,3.827 din 15. 1.2.2020;

3. Inventarul (M.Of. al jud.din RomAnia din anul 2009, 13 file, 272 u.a.,) inregistrat sub nr.
13.860 din 16. 72.2020;

4. Inventarul (Consiliul Judelean Covasna - Biroul invildmAnt, culturd, sdndtate, relatii cu
ONG din perioada20'J.2-2017,4file,27u.a.,) inregistrat sub nr. 1,3.871din 16. 12.2020;

5. Inventarul (Consiliul Judefean Covasna - Serviciul buget-finanle, contabilitate din
perioada 2004-201.4, 6 file, 64u.a.,) inregistrat sub nr. 1,4.086 din22.12.2020;

6. Inventarul (al RomAniei, partea a IV, din anul2012, 8 file, 105 u.a.,) inregistrat sub nr.
14.1.49 din 22.12. 2020 ;

7. Inventarul (M.Of. al RomAniei, partea a IV, din anul2013, 10 file, 142u.a.,) inregistrat sub
nr. L4.319 din 22.12. 2020.

6. DOMENIUL SECRETARIATULUI ATOP

in cadrul secretariatului A.T.O.P. se desfd$oard activitdti din diferite domenii, cum ar fi:
secretariatul A.T.O.P. propriu-zis;
pregitirea economiei si a teritoriului pentru apdrare, prin coordonarea Comisiei pentru
probleme de apdrare;
evidenfa militard gi mobilizarea la locul de muncd;
proteclia datelor cu caracter personal;
protecfia informaliilor clasificate;
implementarea Strategiei nationale anticoruplie (SNA) 201,6-2020la Consiliul Judelean
Covasna, in colaborare cu membrii Grupului de lucru pentru integritate;
alte activitdfi.

in cadrul Secretariatului A.T.O.P. au fost initiate 8 proiecte de hotdrAri ale Consiliului

Judelean Covasna, dupd cum urmeazi:

privind constatarea pierderii calitdlii de membri ai Autoritilii Teritoriale de Ordine
Publicd Covasna a domnilor Radocea Necolae-Viorel qi Ivagcu Marius-Daniel, respectiv
validarea desemndrii unor noi membri in Autoritatea Teritoriald de Ordine Publicd
Covasna;
privind aprobarea transmiterii dreptului de folosin!5 cu titlu gratuit asupra bunurilor
achizitionate in cadrul proiectului "Dotarea cu camere audio-video de tip BodyCam a

personalului cu atribufii de ordine publicd din cadrul Inspectoratului de Poligie Judelean
Covasna";
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pentru modificarea gi completarea anexei la HotdrArea Consiliului Judefean Covasna nr.
1,631201,6 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritdtii
Teritoriale de ordine Publicd Covasna;
privind adoptarea Monografiei economico-militare a judefului Covasna2020-2024;
privind constatarea pierderii calitdlii de membru al Autoritdlii Teritoriale de Ordine
Publicd Covasna a domnului comisar-sef de polilie Pieleanu Ion Tudorel, respectiv
validarea desemndrii unui nou membru in Autoritatea Teritoriald de Ordine Publicd
Covasna;

privind constatarea pierderii calitdlii de membru al Autoritdfii Teritoriale de Ordine
Publicd Covasna a domnului Dezsd Csongor-Attila, respectiv validarea desemndrii unui
nou membru al Autoritdfli Teritoriale de Ordine Publicd Covasna;
privind desemnarea unor consilieri judeleni ca membri in Autoritatea Teritoriale de
Ordine Publicd Covasna;

privind validarea desemndrii nominale a membrilor Autoritdtii Teritoriale de Ordine
Publicd Covasna.

S-au intocmit totodatd gi 7 rcferate de iniliere a unor dispozilii ale presedintelui
Consiliului Judelean Covasna, dupd cum urmeazd:

privind propunerea de reorganizare a Structurii de securitate la nivelul Consiliului
Judelean Covasna;

privind propunerea de modificare a anexei nr. 1 la Dispozilia Pregedintelui Consiliului
]udefean Covasna nr. 1 la Dispozitia Pregedintelui Consiliului Judetean Covasna nr.
291.12019 privind aprobarea listei cu informafii clasificate secret de serviciu gestionate de
Consiliul Judelean Covasna gi a regulilor de protecfie a acestora;
privind propunerea de constatare a incetdrii calitdlii de membru al Autorit5lii de Ordine
Publicd Covasna a unui reprezentant al comunitdlii;
privind propunerea de desemnare nominald a unui reprezentant al comunitifii ca

membru al Autoritdtii Teritoriale de Ordine Publicd;
privind propunerea de aprobare a reorganizdrii Comisiei pentru Probleme de Apdrare la
nivelul Consiliului Judetean Covasna;
privind propunerea de desemnare nominald a3 reprezentanfi ai comunitdlii ca membri
ai Autoritdtii Teritoriale de Ordine Publicd Covasna.

Actia it d[i d e sf agur at e :

in domeniul S ecretariatului A.T.O.P.

In anul 2020, componenfa iniliald a ATOP Covasna s-a modificat conform procedurilor
previzute de actele normative prin:

pierderea cahtefii de membru a domnului Radocea Necolae-Viorel si inlocuirea acestuia

cu domnul Boricean Cosmin;

pierderea calitdfii de membru a domnului comisar gef de polilie Ivagcu Marius Daniel, ca

urmare a neindeplinirii funcfiei de inspector gef imputernicit al Inspectoratului de Polifle
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Judefean Covasna gi inlocuirea acestuia cu domnul comisar gef de polifie Pieleanu Ion
Tudorel, gef aI IPJ Covasna;

pierderea calitdlii de membru a domnului comisar sef de polilie Pieleanu Ion Tudorel, ca

urmare a neindeplinirii funcfiei de inspector gef al Inspectoratului de Poliqie Judelean
Covasna si inlocuirea acestuia cu domnul comisar gef de polilie Trdistaru Luciary

imputernicit gef al IPJ Covasna;

pierderea calitilii de membru a domnului Dezs6 Csongor-Attila ca urmare a demisiei 9i

validarea desemndrii domnului Bart6k El6d Huba-reprezentant al comunitdtii, ca

membru in ATOP Covasna.

Mandatul membrilor 201,6-2020 al ATOP Covasna a fost valabil pAnd la alegerile locale

pentru consiliul judefean din data de 27 septembrie 2020, cAnd gi-a incetat activitatea.

Prin HotdrArea nr. 17012020 a Consiliului ]udefean Covasna a fost validatd desemnarea

nominald a membrilor Autoritdlii Teritoriale de Ordine Public5 pentru mandatul 2020-2024.

Pe parcursul anului 2020 Autoritatea Teritoriali de Ordine Publicd Covasna a desfdsurat

urmdtoarele activitdfi:

s-a intrunit in gedinle de plen (3 ordinare si L extraordinard) gi in 9 comisii de lucru.

in cadrul gedinlelor in plen s-au adoptat 4 hotirAri ale Autoritdfii Teritoriale de Ordine

Publici Covasna prin care:

. s-a aprobat Programul de activitdli pe anul2020 al ATOP Covasna;
o s-a modificat si completat Regulamentul de organizare si functionare al ATOP

Covasna;
o s-a aprobat Planul strategic anual al ATOP Covasna pe anul 2020;
o s-a aprobat Raportul anual asupra eficienfei activitdfii desfigurate in anul 2079, de

structurile insdrcinate cu asigurarea unui climat de siguranld si securitate publicd
in judeful Covasna.

O parte din gedintele ATOP Covasna au fost organizate in teritoriu si au avut ca invitali
reprezentanli ai administraliei publice locale, ai altor autorit5li locale, precum si membri ai

comunitdlii:

in luna februarie 2020 qedinla ATOP Covasna a fost organizatd.la sediul Inspectoratului

pentru Situafii de Urgenfd "Mihai Yiteazul" al judefului Covasna;

in luna iunie 2020, la gedinla ordinard a fost invitat domnul Rico Racovifd, geful

Serviciului Pubtic Comunitar Regim Permise de Conducere si lnmatriculare a

Vehiculelor din cadrul Instituliei Prefectului Judefului Covasna, la o dezbatere privind
problemele intAmpinate la obfinerea permisului de conducere;

E
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sedinfa comisiilor de lucru din luna august 2020 l-a avut ca invitat pe domnul Henning

LAszIo-JAnos, vicepregedintele Consiliului Judelean Covasna, context in care au avut loc

discufii privind situalia sistemului de supraveghere si monitorizare cu camere video a

traficului rutier gi a ordinii publice din judelul Covasna;

in luna septembrie 2020 a avut loc gedinla ordinard a ATOP Covasna care a avut loc la

Racogul de Sus iar pe ordinea de zi au fost cuprinse subiecte privind asigurarea ordinii si

linigtii publice in zon6' situaliile specifice cu care se confruntd structurile operative de

ordine publicd si necesitatea infiinldrii unei structuri de polilie locali in orasul Baraolt.

La aceasti gedinfd au fost invitati domnul Grtiman R6bert-Csongor-vicepregedinte

Consiliului judelean Covasna, domnul LAzAr-Kiss Barna Andr6s-primar oras Baraolt,

domnul Kotecz J6zsef-Attila-consilier local Primdria Baraolt, doamna Borbely Adriana-

imputernicit gef al Poliliei Baraolt gi membrii din comunitate.

In cadrul gedinlelor A.T.O.P. Covasna s-au prezentat informiri privind:
activitatea desfdguratd gi rezultatele obfinute de institufiile abilitate cu mentinerea ordinii
publice in judet aceste informdri fiind prezentate trimestrial, semestrial, dupd caz, de

gefii acestor institufii;
analiza misiunilor de asigurare gi restabilire a ordinii publice la nivelul judetului

Covasna pentru anul 20L9;

impactul stdrii de urgenld asupra fenomenului infracfional in contextul generat de

rdspAndirea coronavirusului qi strategia autoritdfilor competente pentru perioada

urmdtoare;

campaniile derulate de citre Inspectoratul de Polilie ]udefean Covasna pentru prevenirea

fenomenului infracfional;

cadrul legal qi demersuri procedurale necesare infiinldrii unei structuri de polilie locald.

In cursul anului 2020, Autoritdfii Teritoriale de Ordine Publicd Covasna i-au fost adresate

petifii, sesizdri care au fost dezbdtute in cadrul gedinlelor ATOP Covasna dupi cum urmeazd:

petifie adresatd de cdtre doamna Kolumb6n ]uli6nna privitoare la dreptul de proprietate

asupra unui imobil;

sesizarea din partea comunitifii gcolilor de goferi din TArgu Secuiesc si a persoanelor care

doresc si obgini permisul de conducere in vederea eliminirii discrimindrii cursantilor

din TArgu Secuiesc fafd de cei din regedinla de jude!;

sesizarea din partea domnului LAzAr Kiss Barna AndrAs, primarul oragului Baraolt care

face referire la problemele de ordine publicd din satul Racogul de Sus;

sesizarea din partea domnului Fodor Imre, primarul comunei Ilieni prin care se invoci
necesitatea dotdrii Postului de Polilie Ilieni cu o magind de teren;
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sesizarea din partea domnului Imets Lajos, primarul comunei VArghig care solicitd
organizarea unei gedinfe ATOP la VArghig in vederea solufiondrii problemelor de ordine
publicd din zond.

in ilomeniut pregdtirii economiei gi a teritoriului pentru apdrare, prin coordonarea
Comisiei pentru probleme de apdrare:
cu sprijinul Structurii teritoriale pentru probleme speciale Covasna s-a pregdtit
documentafia in vederea actualizdrii monografiei economico-militare a judelului 2020-

2024;

s-a acfualizat Situalia obiectivelor de infrastructuri teritoriald importante pentru sistemul

nalional de apdrare, care a fost transmisd conform prevederilor legale Autoritdtii
Nafionale a Rezervelor de Stat gi Probleme Speciale;

a fost actualizat Carnetul cu documentele de mobilizare, al Consiliului Judefean Covasna;

s-a intocmit cererea cuprinzAnd necesarul Consiliului ]udelean Covasna de mijloace de

transport pentru cazul de evacuare in situalii de conflict armat si in situalii de urgentd,

fiind comunicatd cdtre ISU CovaSna, pentru centralizare;

activitatea din acest domeniu a fost coordonatd de Administrafia Nalionald a Rezervelor

de Stat gi probleme speciale gi de cdtre Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale

Covasna.

in domeniul eztiden{ei militare gi mobilizarea la locul de muncd:
s-a actualizat permanent evidenta salariafilor gi membrilor Consiliului Judefean Covasna,

cetdleni incorporabili gi rezervisti, care cuprinde decumentele prevdzute de lege, printre
care si cererea de mobilizare la locul de munc5.

in domeniul protecliei datelor cu caracter personal, responsabilul cu protecfia ilatelor la
niaelul autoritd{ii a realizat urmdtoarele:
a desfdqurat activitdti de informare a noilor angajali referitoare la drepturile 9i obligafiile
care le revin in aplicarea Regulamentul (UE) 20161679 privind proteclia persoanelor fizice
in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal gi privind libera circulalie a

acestor date 9i de abrogare a Direcnveig5l46/CE (Regulamentul general privind proteclia
datelor - GDPR) adoptat de Parlamentul European gi Consiliul Uniunii Europene;

a derulat activitdfi de asumare, de cdtre angajafii Consiliului Judelean Covasna, a

angajamentului de confidenlialitate privind utilizarea datelor cu caracter personal de

care au luat cunogtinld in desfigurarea activitdfii de la locul de munc6, strict in scopul

exercitdrii atribufiilor de serviciu gi cu respectarea strictd a limitelor legale;
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a elaborat gi se utilizeazd clauze detaliate privind protecfia datelor personale, adaptate

dupd caz,la contractele incheiate intre Consiliul Judelean Covasna, ca operator de date,

si colaboratorii sdi, ca persoane imputernicite in sensul prevederilor GDPR;

a verificat si monitorizat respectarea prevederilor Regulamenfului General de Protec[ie a
Datelor (GDPR european) si ale normelor interne;

a informat gi consiliat personalul din aparatul de specialitate al autoritdlii dar gi

persoanele imputernicite de operator.

in domeniul informa{iilor clasificate:
activitdlile din acest domeniu s-au desfdsurat in cadrul organizatoric al Structurii de

securitate, organizatd la nivelul Consiliul Judelean Covasna sprijinitd, la cerere, de

organismul de specialitate din domeniu;

s-au realizat activitdfile caracteristice in vederea protecfiei informafiilor clasificate

definute de autoritate;

Actiaitdli desfdgurate in aeilerea implementdrii Strategieina[ionale anticorup{ie $Na)
2016-2020 la C onsiliul lude[ean Coa asna
in colaborare cu membrii Grupului de lucru pentru integritate gi in coordonarea

domnului vicepregedinte Henning Lilszl6-J6nos a continuat implementarea obiectivelor

gi misurilor stabilite in Planul de integritate al Consiliului Judetean Covasna, aprobat in
anul 2016 pentru perioada de referintS, 201,6-2020 ;

a elaborat unele proceduri operafionale qi a urmdrit ca in cadrul autoritdfii sd fie
implementate procedurile operationale necesare pentru prevenirea coruptiei:

o privind declaraliile de avere si de interese;
o privind transparentaprocesuluidecizional;
o privind accesul la informafiile de interes public;
o privind avertizarea in interes public (protecfia avertizorului de integritate);
o privind functiile sensibile;
o privind prevenirea si solutionarea conflictelor de interese a sifuatiilor de

incompatibilitate.
a colaborat cu alte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
judelean Covasna in vederea conformitilii site-ului oficial al autoritdlii cu prevederile

Standardului general de publicare a informafiilor de interes general (conform Anexei nr.

4 la Strategia nalional5 anticorupfie 2016-2020, aprobatd prin H.G. nr.58312016);

a realizat campanii de constientizare a personalului din administrafla publicd locald cu

privire la drepturile qi obligafiile pe care le are in exercitarea functiei (funcfionari publici,
personal contractual), prin culegerea de informafii prin chestionare de feedback

completate de funcfionari;
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a urmerit ca, in activitatea autoritdfii, contractele incheiate cu diferite entitdli sd contind gi

clauze anticorupfie;

a intocmit Raportul anual privind stadiul implementdrii SNA 201.6-2020 la Consiliul

]udefean Covasna in anul 201.9;

a intocmit Inventarul mdsurilor de transparentd institutionald gi de prevenire a corupfiei,
precum si indicatorii de evaluare.

Ca bune practici in domeniul anticorupfiei aplicate la Consiliul fude{ean Cooasna
enumerdm:

Adoptarea gi implementarea Planului de integritate;

Site-ul oficial al Consiliului Judelean Covasna (cjcv.ro sau kvmt.ro) prin care se

realizeazd caracterul de transparentd, inclusiv transparen!5 decizionald, gi acces la

informalii de interes public, cu urmdtoarele categorii de informafii:
o "Informafii de interes public", printre care si o secfiune dedicati domeniului de

integritate si anume "Strategia Nafionald Anticoruplie20l.6 -2020 (SNA)",
achizilii publice, buget, declarafii de avere qi de interes, formulare tip, venituri
salariale, certificate de urbanism 9i autorizafii de construcfii, hotdrAri si materiale
de interes general, etc.;

. Ghid de buni practicd privind prevenirea faptelor de corupfie pentru
reprezentanfii administraliei publice locale;

o Sectiunea "Activitate CJ" care cuprinde informalii gi documente care relevd
caracterul de transparenld decizionald;

. Secfiune ,,Press-room" prin care, de asemene4 cetdfenii sunt informafi cu privire
la activitatea desfdquratd in institufie (anunturi, stiri, publicafii, etc.);

o Secliunea "Proiecte" prin care sunt publicate informatii despre proiectele finanfate
din programe judefene, nationale gi europene, lansare gi implementare;

Prezenta autoritdlii in presa scrisd locald, cu anunfuri, conferinle de presd, evenimente,

etc.;

Existenfa unui Protocol de colaborare intre Ministerul Administrafiei qi Internelor prin
Direclia Generald Anticoruplie gi Consiliul Judefean Covasna, prin care sunt stabilite

modalitdgi de promovare in fala opiniei publice dar gi de informare a functionarilor
publici cu privire la prevenirea si combaterea sdvArgirii faptelor de corupfie. ActivitSfl
concrete desfdsurate:

. tipirirea de afise, pliante, tricouri si alte materiale de promovare care conlin
mesaje anticoruptie gi disteribuirea lor pentru a fi expuse in locuri vizibile,Ia
autoritdtile administratiei publice locale;

o mese rofunde cu reprezentanfi ai instifuliilor subordonate sau de sub autoritatea
Consiliului Judefean Covasna, cu funclionari din aparatul de specialitate al
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Consiliului Judelean Covasna gi cu reprezentanti ai Serviciul Judetean
Anticorupfie Covasna.

Utilizarea in contractele de achizifie publicd, si nu numai, a clauzei anticorupfie;

inscrierea in Sistemul national electronic de platd online a taxelor si impozitelor prin
utilizarea cardului bancar (SNEP) care este funclional in Compartimentul relafii cu

publicul-petifii;

Numdr tel-verde accesibil numai de pe telefon fix, pentru avertizarea iregularitdfilor;
Adresd e-mail dedicatd petifiilor de la cetdteni;

Prezenta autoritdfii pe platforma e-guvernare.

S-a continuat implementarea obiectivelor gi misurilor stabilite la inceputul perioadei,
inregistrAndu-se o cregtere fafd de anul2019. Dacd pAnd in anul 2019 gradul de implementare

a misurilor din Planul de integritate 201,6-2020 a ajuns la 75"/", la sfArsitul anului 2020

procenful de implementare era de 87,5o/".

in cadrul compartimentului s-au efectuat gi activitdfi de achizifii publice de materiale si

servicii.

7. DOMENIUL EDITARII MONITORULUI OFICIAL AL IUDETI.JLUI COVASNA

In anul 2020 Consiliul Judelean Covasna a procedat in unsprezece cazuri la completarea

Formularului de integritate intocmit in cadrul mecanismului de prevenire a conflictului
de interese, parte din documentalia de atribuire a contractelor de achizilie publicd,

existente in cadrul Sistemului prevenfie, care functioneazd pe baza datelor inscrise in
formularele de integritate, inregistrate in SEAP, cu ocazia deruldrii procedurilor de

atribuire a contractelor de achizilie publicd, in conformitate cu prevederile Legii nr.
1841201,6 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflicfului de interese in
procedura de atribuire a contractelor de achizilie publicd.

Datoritd situafiei generate de pandemia COVID-\9, s-a trecut la organizarea gedinlelor

Consiliului Judefean Covasna gi a gedinfelor comisiilor de specialitate 9i in mediul on-

line, cu ajutorul aplicafiei Zoom.

S-a procedat la distribuirea electronicd a documentelor din Registratura generald a
instituliei.

Totodatd, in cursul anului s-a procedat la schimbarea paginii web a institufei, precum si

la prin publicarea informatiilor actualizate.



Corrsilir,rl Judelean Covasna - Raport de activitate - 2020

8. DOMENIUL INVESTITII SI PATRIMONIU

a,) ,,Reabilitare Castel Mik6"
s-au obtinut urmitoarele avize solicitate in Certificatul de Urbanism:

Avizul Ministerului Culturii nr. 160/M12020;

Avizul de securitate la incendiu nr.77l2jlSU-CVlPSI din17.12.2020.

s-a incheiat Contractul nr. 246 din 12.06.2020, avAnd ca obiect prestarea serviciilor de

verificare a documentafiei tehnice prin verificatori tehnici atestali cu S.C. Just Civil
Engineering S.R.L. din Ploiesti.

b,) ,,Centrul de lnformare, indrumare gi Documentarc mun, Sfhntu Gheorghe", str. Victor
Babeg, nr.18B
a fost elaborat documentafia de avizare a lucrdrilor de intervenlii (DALI);

au fost obfinute toate avizele la aceastd fazd. de proiectare;

documentafia de avizare a lucrdrilor de intervenlii si indicatorii tehnico-economici au

fost aprobafi prin HotdrArea Consiliului ]udefean Covasna nr. L4612019;

a fost elaborat caietul de sarcini pentru intocmirea documentaliei tehnice - proiect tehnic,

detaliilor de executie, documentatiei pentru obtinerea autorizaliei de construire,

documentaflei pentru organizarea executdrii lucririlor, caietele de sarcini etc;

in luna martie s-a finalizat procedura de achizilie publicd a contractului de lucrdri
(servicii de proiectare);

in luna iunie (11..06.2020) a fost semnat de c5tre ambele pirfi ( SC ARHIDECK
CONSTRUCT SRL respectiv CONSILIUL IUDETEAN COVASNA) a acordului
contractual de prestdri de servicii de proiectare;

dupd semnarea contractului, tot in luna iunie a fost emis ordinul de incepere a a

serviciilor de proiectare, termenul de finalizare fiind 5luni de zile;

s-a solicitat un nou Certificat de urbanism nr. 459130.1,0.2020;

a fost oblinute avizele noi mentionate in noul certificat de urbanism,
in luna noiembrie (13.1'1,.2020), documentafia tehnicd intocmitd a fost predatd Consiliului

]udefean Covasna;

in luna octombrie a fost intocmitd caietul de sarcini pentru verificarea proiectului tehnic

aferent investitiei,

din catalogul electronic (SEAP) a fost achizilionat in mod direct serviciile de verificare a

proiectului tehnic;

in luna decembrie a fost semnatd contractul de servicii de verificare a documentatiei
tehnice respectiv proiect tehnic cu firma S.C. DEISISDESIGN S.R.L.
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c.) ,,Reabilitarea Galeriei ile Artd - Sfktttu Gheorghe"
in luna februarie prin procesul verbal nr. 1938120.02.2020 a fost preluati documentafia

fazaDALl. in 4 exemplare, conform Contractului de prestiri servicii cu nr. 726104.71.2019

indreiat intre ]udeful Covasna gi NOVARTIS SRL din Oradea;

s-au obEinut toate avizele conform certificafului de urbanism, respectiv avizul Comisiei
tehnico-economice din cadrul Consiliului Judelean Covasna;

prin HotdrArea nr. 1.35117.09.2020 a fost aprobati Documentafia de Avizare a Lucririlor
de Intervenfie gi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul mai
susmen{ionat;

a fost depus la Compania Nalionali de L:rvestilii S.A. in data de21,.09.2020 spre finanfare

in cadrul Programului Nalional de Construclii de Interes Public sau Social,

Subprogramul "alte obiective de interes public sau social in domeniul Construcfiilor".
Functionarii publici din cadrul Serviciului de Lrvestifii gi Patrimoniu au participat la
gedinlele Comisiei Tehnico-Economice gi la gedinlele CTATU organizate din cadrul

Consiliului judelean Covasna gi au verificat toate documentafiile tehnico-economice

depuse spre avizare. Totodati au participat si la inventarierea anuali, pe anul 2020, a

elementelor de natura activelor, datoriilor gi capitalurilor proprii ale Consiliului ]udetean
Covasna. Functionarii publici din cadrul Serviciului de Investilii si Patrimoniu au

asigurat asistenfi tehnici institufiilor subordonate Consiliului Judefean Covasna.

Domeniul patrimoniu:

in anul2020 Serviciul de investilii si patrimoniu a iniliat mai multe proiecte de hotdrAri.

S-a continuat inscrierea bunurilor imobile in evidenlele de carte funciari ca bunuri
aparlinAnd domeniului public sau privat al judefului Covasna, dupd caz.

S-a verificat periodic starea bunurilor aflate in administrarea Consiliului Judefean
Covasna, precum qi a acelor bunuri care au fost date in administrare sau concesiune la

alte institulii sau persoane juridice.

S-a aprobat HOTARAREA Nr. 3712020 privind aprobarea solicitirii de trecere cu titlu
gratuit din domeniul public al municipiului TArgu Secuiesc in domeniul public al

Judefului Covasna a imobilului situat in municipiul TArgu Secuiesc, str. Achim Andrei,
rr. L4, judelul Covasna;

S-a aprobat HOTARAREA Nr. 5512020 privind darea in administrare $colii Populare de

Arte gi Meserii SfAntu Gheorghe - Miiv6szeti Ndpiskola Sepsiszentgyorgy, a imobilului
situat in municipiul TArgu Secuiesc, str. Libertifii, jude{ul Covasna, aflat in domeniul
public al judefului Covasna;
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S-a aprobat HOTARAREA Nr. 5612020 privind transmiterea dreptului de administrare
asupra constructiilor realizate in cadrul investiliei ,,Construire Centru de agrement

Comanddu P+1E+l\.{", i11 administrarea $colii Populare de Arte qi Meserii SfAntu

Gheorghe - Miiv6szeti N6piskola Sepsiszentgyorgy,

S-a aprobat HOTARAREA Nr. 5712020 privind revocarea dreptului de administrare al

Muzeului Nafional Secuiesc asupra imobilului situat in municipiul SfAntu Gheorghe str.

Ciucului nr. 15, judetul Covasna, aflat in proprietatea publicd a judefului Covasna,

S-a aprobat HOTARAREA Nr. 5012020 privind revocarea dreptului de administrare al

Direcfiei Generale de Asisten![ Sociali si Proteclia Copilului Covasna asupra imobilului

- apartament situat i:r municipiul SfAntu Gheorghe, str. Lalelei rc.4,b1.39, sc. A, ap.12,
judeful Covasna, aflat in proprietatea publici a jude{ului Covasna,

S-a aprobat HOTARAREA Nr. 8312020 privind scoaterea din functiune in vederea

demolirii a imobilului - casi de piatr[ - inscris in C.F. nr. 23047 Malnag, aflat in
coproprietatea privati a judetului Covasna 9i a comunei Malnag in cote de % parte gi in
administrarea Scolii Populare de Arte gi Meserii Sf6ntu Gheorghe - Miiv6szeti N6piskola
Sepsiszentgydrgy)

S-a aprobat HOTARAREA Nr. 9512020 privind aprobarea solicitirii de trecere cu titlu
gratuit din domeniul public al municipiului SfAntu Gheorghe in domeniul public al
judefului Covasna a imobilului situat in municipiul SfAntu Gheorghe, judelul Covasna,

inscris in C.F. nr.39735 SfAntu Gheorghe,

S-a aprobat HOTARAREA Nr. 10212020 privind darea in administrare $colii Gimnaziale
Speciale SfAntu Gheorghe a imobilului situat in municipiul TArgu Secuiesc, str. Achim
Andrei nr.1.4, jude{ul Covasna, aflat in domeniul public al }udefului Covasna;

S-a aprobat HOTARAREA Nr. 1,0312020 privind darea i:r administrarea Spitalului
judelean de Urgenfd "Dr. Fogolydn Krist6f" SfAntu Gheorghe a imobilului - apartament
situat ir:r municipiul SfAntu Gheorghe, str. Lalelei nr. 4 bl. 39 sc. A up. L2, judetul Covasna,

aflat in domeniul public al ]udefului Covasna,

S-a aprobat HOTARAREA Nr. 1,0412020 privind aprobarea trecerii din domeniul privat al

judelului Covasna in domeniul public al Judetului Covasna a terenului inscris in C.F. nr.

24537 Mahraq,

S-a aprobat HOTARAREA Nr. 1.2212020 pentru modificarea HotirArii Consiliului

Judefean Covasna nr. L47120L8 privind aprobarea dirii in administrarea $colii Populare
de Arte gi Meserii SfAntu Gheorghe a unor imobile situate in Comuna Malnag, sat Malnag

Bii, Judeful Covasna, aflate ir coproprietatea Judefului Covasna si a Comunei Malnag,

Precum gi pentru aprobarea proiectului Actului aditional nr. 1 la Contractul de

administrare nr. 200108.1.0.2018, indreiat irtre judeful Covasna prin Consiliul Judefean
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Covasna, comuna Malnag prin Consiliul Local al Comunei Malnas si Scoala Populard de

Arte gi Meserii SfAntu Gheorghe,

S-a aprobat HOTARAREa Nr. 13712020 privind darea in administrare Direcfiei

Generale de Asistenfi Sociald si Protecfia Copilului Covasna, precum gi $colii Gimnaziale

Speciale SfAntu Gheorghe a clddirilor si terenurilor situate in comuna Bodoc, satul Olteni,

str. Principald nr. 95, care se afld in proprietatea privatd a Judelului Covasna in cotd parte

de 1/2, necesare desfdgurdrii activitdfii acestora,

S-a aprobat HOTAn,A.nEe Nr. 138/2020 pentru aprobarea documentafiei cadastrale

privind alipirea imobilelor inscrise in C.F. nr.24537 Malna$ sub nr. cad.24537 si C.F. nr.

24872 Malnag sub nr. cad.24872 cu nr. top 1353,

S-a aprobat HOTARAnea Nr. 17U2020 privind darea in folosinld gratuitd a unui spaliu

Asocialiei pentru Dezvoltarea Turismului in judeful Covasna,

S-a aprobat HOTARAREA Nr. 77212020 privind darea in administrare Muzeului
Nafional Secuiesc - Szdkely Nemzeti Mrizeum a imobilului situat in municipiul SfAntu

Gheorghe, judeful Covasna, inscris in CF nr.39735 SfAntu Gheorghe.

9. DOMENIUL ACHIZITII PUBLICE

La inceputul anului 2020 au fost continuate 6 (gase) proceduri initiate in anul 2019 gi incd

in desfdgurare, care s-au finalizatin anul2020,3 (trei) fiind anulate qi 3 (trei) atribuite.

in cursul anului calendaristic2020 compartimentul de achizifii publice a iniliat in total L0

(zece) proceduri de achizifii publice, dintre care au fost finalizate (atribuite sau anulate) 9

(noud), 1 (una) proceduri fiind in desfdqurare.

Tipul contractelor initiate in anul 2020:3 (trei) contracte de furnizare, 3 (trei) contracte de

servicii si 4 (patru) contracte de lucrXri.

Din cele 15 (doudsprezece) proceduri finalizate in cursul anului calendaristic 2020 au fost

anulate 5 (cinci) proceduri de achizifii publice, calrza principald fiind lipsa depunerii de

oferte din partea operatorilor economici. Totodati, in cursul anului 2020 nu s-a depus nicio

contestatie legatd de procedurile de achizilii publice.

in urma procedurilor de achizitii publice finalizate 9i atribuite in anul 2020, s-au incheiat

contracte in valoare totali de'J.04.297.181,58 lei f5ri TVA, din care contracte de furnizare cu

valoare totald de 262.553,20 lei fdrd TVA, contracte de servicii cu valoare totald de

4.148.752,87Leifdrd TVA gi contracte de lucrdri cu valoare totald de 99.885.875,5'1.lei fdrd TVA
Aici putem aminti si cele trei contracte subsecvente aferente Acordului-cadru pentru

aprovizionare gi distribufle pentru pregcolarii din gridinitele cu program normal de 4 ore de

stat autorizate/acreditate gi particulare acreditate gi pentru elevii din invdtimAntul primar gi

gimnazial de stat gi particular de produse de panificafie, lapte gi fructe qi de legume
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proaspete pentru patru ani scolari 2018-2022, care pentru anul scolar 2020-2020 au valoare

totald de 1.1..942.39'1.,97 lei fdri TVA.

Dintre contractele finalizate 5 (cinci) contracte sunt finanlate din Fonduri Europene in
valoare totalS de 96.686.725,84lei fdrd TVA - din care 2 (doud) contracte de furnizare in
cadrul programului STARTUP NOW in valoare total5 de 52.370,00 lei fdri TVA (Tonere si

consumabile, respectiv 2 multifuncfionale), L contract de servicii in valoare de 148.420,00 lei

fdrd TVA (Asistenld tehnicd diriginfie gantier aferent proiectului REABILITAREA

ANSAMBLULUI MUZEULUI NATIONAL SECUIESC SFANTU GHEORGHE) 9i 2 (doud)

contracte de lucrdri in valoare totald de 96.485.935,84 lei fdrd TVA (Reabilitare drum
judelean "Interjud Covasna-Harghita", tronson Covasna DJ 131 km 22+830 - 38+621 gi

Reabilitare drum judelean "Interjud Covasna-Bragov" de la DN 12 la DN L3 prin Malnas Bdi,

Baraolt, Augustin si Mdierug - tronson "Covasna de la DN 12 prin Malnag Bdi, Baraolt pane

la limitd jude! Augustin si Mdierug").

Pe lAnga procedurile de achizilii enumerate mai sus, in cursul anului calendarislic 2020

compartimentul de achiztfii publice a realizat prin intermediul Catalogului SEAP si a tinut
evidenfa a unui numir de27 achizifii directe in valoare totali de1,.245.813,17lei fird TVA.

Prin Sistemul Electronic de Achizilii Publice (SEAP) s-au realizatlfinalizat in total 42

(patruzeciqidoui) de achizifii publice (15 proceduri de achizifii + 27 de achizilii directe).

Durata medie a unui proces de achizilie publicd pe categorii de achizitii variazd estimativ

dupd cum urmeazd (perioada care incepe cu data anunfului de participare gi se termind cu

data anunfului de atribuire):

Contracte de furnizare: 2luni,
Contracte de servicii: 4 luni (in cazul procedurilor verificate de ANAP - proiectele

finanlate din fonduri europene)

Contracte de lucrdri: 6-10 luni (in cazul procedurilor verificate de ANAP - cele 2 (doud)

proiectele finantate din fonduri europene), respectiv 4 luni in cazul procedurilor care nu sunt

verificate de ANAP
Cornpartimentul achizifii publice a elaborat in ultimul trimestru a anului 2020

documentul ,,Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2020",pe baza referatelor de

necesitate solicitate de CAP si transmise de compartimentele interne ale Consiliului Judelean
Covasna, care cuprinde totalitatea contractelor de achizilie publicd/acordurilor-cadru pe care

Judeful Covasna prin Consiliul Judelean Covasna in calitate de autoritate contractantX

intentioneazd, s6.le atribuie in decursul anului 2020.

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

utilizat pentru planificarea si monitortzarea portofoliului de procese de achizilie la nivel de

autoritate contractantd, pentru planificarea resurselor necesare derulirii proceselori gi pentru

@
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verificarea modului de indeplinire a obiectivelor din strategia locali/regionali/nafionald de

dezvoltare, acolo unde este aplicabil.

10. DOMENIULMANAGEMENTULUIPROIECTULUI

Pe parcursul anului 2020 au fost implnnentate rntndtoarele proiecte:
1. ,,Social Economy Start Up - Sprijin pentruinfiinlareaintrErinderilor sociale auto-sustenabile"

Valoarea totali a proiectului este de:1,1.L80.L49,0O lei lei Proiectul este implementatin
parteneriat. Suma ce va fi angajati de Judeful Covasna este de 3.234.000,00 lei.

Cofinanfarea gi dreltuielile neeligibile suportate de Consiliul Judefean Covasna este de:

7.156,18 lei.
2. ,,Dezaoltarea prin dotare cu echipament de recuperare a Centrului de reabilitare Baraolt" care

prevede acliuni de infrastructuri sociali gi pentru grupuri vulnerabile.

Valoarea totali a proiectului este de 330.509,50 lei. Cofinanfarea gi cheltuielile neeligibile

suportate de Consiliul Judelean Covasna este de 52.786,'1.6 lei. Echipamentele au fost

livrate si predate Centrului din Baraolt. A fost irrtocmiti rambursarea finali a proiectului.
3. ,,Extinderea unitilii de primire urgenfe la Spitalul Judelean de Urgenfi,,Dr. Fogolyiin

Krist6f" - SfAntu Gheorghe." Pe parcursul anului2}lg a fost semnat contractul pentru
elaborarea Proiectului tehnic, ceea ce a gi fost realizat. in anul 2020 afost demarat

achizilia publicd pentru lucririle de execufie a Unit5fli de Primiri Urgenfe.

4. ,,Reabilitarea ansamblului Muzeului Nalional Secuiesc Sfkntu Gheorghe"

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

economicd gi asistentd tehnicd din partea proiectantului, executia lucrdrilor de construclii gi

furnizare dotdri pentru obiectiaul de inaestilii". in anul 2020 este in curs elaborarea

proiectului tehnic.

5. ,,Reabilitare drum judelean "Interjud Coaasna-Braso'0" de la DN 12la DN L3 prin Malnaq Bdi,

Baraolt, Augustin qi Mdierug - Tronson (Coaasna de la DN 12 prin Malnas Bdi, Baraolt phnd la

limitd judel Augustin si Mdierus"

A fost semnat Contractul de lucriri nr.145126.03.2020. in luna rnai202o au fost demarate

lucririle de execulie.

6. ,,Reabilitare drum jude{ean "lnterjud Covasna - Harghita", tronson Cooasna D1131, km 22+830 -

38+62L"

A fost semnat Contractul de lucriri L45126.03.2020. Urmeazdsd fie demarate lucdrile de

execulie.

7. " StartUp Now! Dezaoltare prin antreprenoriat pentru regiunea Centru" .
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Au fost finantate 38 societili nou i:rfiinfate flr o sumi totali de 5.072.242kei. Aceastd
reprezinti 75% dn finantarea totali. Proiectul a fost implementat in 99"/". Urmeazi
finalizarea proiectului.

in atru\2020 au fost semnate cofltractele ite fhmnlerc pentruunndtonrele proiecte:

1". ,,Extindere, modernizare Scoala Gimnaziala Speciala Sfantu Gheorghe si demolare garaj si
magazie"

Pe parcursul anului 2020 a fost semnat contractul de finanfare nr. 6353111,.12.2020.

Valoarea totali a proiectului este de: 1"3.105.393lei. Cofinantarea gi d:reltuielile neeligibile
suportate de Consiliul Judelean Covasna este de: 6.471.956,39 lei. Este ir:r curs elaborare
proiectul tehnic.

Irr anul 2020 a fost depusi cerere de finanlare pentru urmdtorul proiect:

Sprijin la nivelul regiunii Centru pentru pregitirea de proiecte finanfate din perioada de

Programare 2020-2027 pe domeniul de infrastructuri rutieri de interes judelean - Reabilitare
DI 11'4 SAnzieni-Lemnia. Bugetul estimat solicitat din POAT pentru elaborarea

documentafiilor tehnico-economice sau alte documentalii (valoare totali, inclusiv TVA, in
lei): 3.404.590,00 lei. Contribulia proprie: 68.091,8 lei. Contractul de finantare inci nu a fost
semnat.
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II.
DIRECTIA ECONOMICA

!

1 iN ool,tpNIUL BUGET- FINANTE, coNTABILITATE

1. Consiliul Judelean Covasna prin HotdrArea nr.312020 a repartizat pe unitdli administrativ-

teritoriale cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se incasa la bugetul de stat in anul 2020

in limita sumei de 27.31.6 mii lei, reprezentAnd fond la dispozilia Consiliului Judefean
Covasna.

2. Elaborarea bugetului Consiliului iudelean Covasna qi al instituliilor publice de interes

iudelean pe anul 2020 s-a efectuat in urma parcurgerii mai multor etape de fundamentare, gi

anume:

estimarea veniturilor ce revin bugetului propriu al judelului din impozite gi taxe, din
cote gi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau subvenfii de la bugetul

de staU

estimarea sumelor din fonduri externe nerambursabile in contul pldlilor efectuate gi

prefinanfdri pentru programele europene derulate prin consiliul judelean;

solicitarea propunerilor privind necesarul de credite bugetare aferente instituliilor
publice sau activitdfilor finanlate din bugetul consiliului judelean;

analiza propunerilor de cheltuieli detaliate pe fiecare institufie gi stabilirea de comun

acord a nivelului de cheltuieli minime necesare pentru funcEionarea instituliei respective;

fundamentarea gi dimensionarea necesarului de credite pentru programul de investilii
publice, in concordanfd cu prioritdlile stabilite de instituliile publice gi conducerea

autoritdlii publice judelene.

BUGETUL PROPRIU AL IUDETULW irti[ial pe anul 2020 al consiliului
jude[ean gi al hrstitu{iilor publice de hfiercs judefean a fost aprobat prhr
Hotdrdrea nr. 23/2020 a Consiliului Jude[ean Coaasna, htswndnd la partea de

ztenituri ztaloarea de L67.001.000lei gi la partea de cheltuieli oaloarea totald de

194.287.250\ei.

AvAnd in vedere cd in urma aprobdrii Ordonangei de urgen!5 nr. 6312010 pentru
modificarea gi completarea Legii nr. 27312006 privind finantele publice locale, precum gi

pentru stabilirea unor misuri financiare, incepAnd cu anul financiar 2011 bugetul se imparte
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in doud sectiuni, iar echilibrul bugetar se asigurd prin utilizarea ca surse de finantare a

excedentului anilor precedenfi.

RespectAnd principiul echilibrului bugetar, repartizarea creditelor bugetare pe activitdfile

finanlate din bugetul consiliului judefean s-a fdcut in limita veniturilor totale estimate a se

incasa in anul 2020 din surse proprii, cote defalcate din impozitul pe venit gi din sumele

defalcate din TVA reparttzate judefului prin Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr.512020,

asigurAndu-se astfel, funclionarea in limite normale a tuturor instituliilor publice de interes

judefean. Din excedentul anului 2019, in valoare de 27.423.892lei, s-a asigurat acoperirea

financiari a cheltuielilor secfiunii de dezvoltare.

Rectificarea bugetului propriu al judelului gi al institufiilor publice din subordine s-a

efectuat pe parcursul anului financiar raportat prin aprobarea a L1 hotdrAri, majorAndu-se de

7 ori nivelul surselor de venit gi al creditelor bugetare aprobate anterior, iar in 4 ocazii s-a

efectuat reparttzarea fondului de rezervd bugetard pentru noile acfiuni intervenite in cursul

anului.

Bugetul local al Consiliului Judelean Covasna impreund cu instituliile publice de sub

autoritatea sa a insumat la sfArgitul anului 2020 valoarea de 197,977.130 lei la venituri si de

225.394.3L0 lei la cheltuieli.

Fafd de nivelul programat incasirile realizate sunt in valoare de 141.328.833 lei. Plilile
efectuate in sumi de L74.152.812lei au fost destinate finantirii urmitoarelor domenii de

activitate:

-lei-

@

Asigurdri qi asistenld sociali
(DGASPC Covasna)

68.02 37.274.500 49.426.430 47.L88.L49 32,19

Culturi, recreere gi religie 67.02 31.360.000 29.982.000 23.028.519 15,71

InvdtdmAnt 65.02 6.136.600 5.700.600 4.654.060 3,77

Autoritdfi publice gi acliuni
exteme (aparatul propriu) 51,.O2 41.059.500 43.735.870 40.938.100 27,92

Transporturi (intrelinere gi

reabilitare drumuri iudetene)
84.02 49.506.000 67.024.420 25.139.007 \7,15

Sdnitate 66.02 24.550.000 25.970.000 2.749.487 1,88

Alte acfiuni economice 87.02 7.429.500 1.429.504 1,.201.260 0,82

Alte servicii publice generale 54.02 1.957.600 1.051.940 965.773 0,66

Apdrare (CMl) 60.02 496.000 496.000 390.767 0,27

ffi ffi@@@
EF:rfl-ifrftl!
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Ordine publicd gi siguranld
a

61.02 577.550 577.550 346.636 0,24

Transporturi
(intre$nere Si

reabilitaredrumuri
iudelene)

17.15o/o

invdl6mint
3,170/o

na

Autoritati publice gi
acliuniexterne

(aparatul propriu)
27.920

Culturd. recreere
religie
15,710

Alte
4.7604

Asiguriri 9i
asistenli sociald

(DGASPC
Covasna)

32,19oh

Sindtate
1,880,6

Alte actiuni
economice

nt€2.Kv.iipubtice
generale

0.66016
OrdinipublicC Ai

sigurant{ nationaH
o,240h

Aplrare(CMJ)
o,270h

LuAnd in considerare acoperirea din excedent a cheltuielilor secfiunii de dezvoltare gi de

functionare, si execulia de casX a bugetului propriu al judefului efectuatd de unitatea

teritoriald a trezoreriei statului, evidenfiazd, cd,la incheierea exerciliului bugetar pe anul 2020

arezultat un excedent curent de27.423.892 lei, din care se vor acoperi creditele bugetare

pentru anul urmdtor.

in afara cheltuielilor de capital finantate din excedent, la sectiunea de dezvoltare a
bugetului se includ gi fondurile externe nerambursabile gi transferurile destinate investitiiior.

Principalele investitii realizate din bugetul local in anul 2020 sunt urmdtoarele

Aparatul propriu al Consiliului iudelean Covasna:
Achizitionare de bunuri imobile si mobile care fac parte din monumentul istoric

denumit " Ansamblul tehnic -Plan inclinat de la Covasna-Comanddu ", situate in comuna

Comanddu 896.320lei;

Elaborare DALI Reabilitare Galerie de Artd, Sf . Gheorghe 117 .215lei;

TOTAL T94.287.250 22s394314 T46.60T.652 100
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Dezvoltarea prin dotarea cu echipament de recuperare a Centrului de reabilitare Baraolt

324.803lei;

Reabilitarea drum judelean,,Interjud Covasna-Brasov" de la DN12 La DN13 prin Malnag

Bii, Baraolt, Augustin si Mdierus-tronson,,Covasna de la DN12 prin Malnag Bdi, Baraolt

pAnd la limita jude! 19.859.871lei;

Dotdri independente 248.991 lei;

Centrul Militar Judefean Covasna:
Dotdri independente (calculatoare, licenfe informatice, aparat de curdgare sub presiune)

45.2'l.6lei;

Inspectoratul pentru Situafii de Urgenli "Mihai Viteazul" al Judelului Covasna
Dothri independente (imprimantd multifuncfionald, aparat de spdlat cu presiune, statii

de lucru pentru Dispeceratul lntegrat robot de pornire autovehicule) 78.156 lei;

Direcfia Generali de Asistenli Sociali si Protecfia Copilului Covasna:
Dotdri independente (teste psiholigice, instalatii de detectare, semnalizare si avertizare,

licenld antivirus, autofurism 7 persoane, laptopuri, instalalie de paratrdznet) 221,.659lei;

Biblioteca Judefeani "Bod P6ter"
DotXri independente (calculatoare, licenle informatice, sistem depozitare metalic) 115.933

lei;

$coala Gimnaziali Speciali SfAntu Gheorghe:
Dotdri independente (imprimantd multifunctional5, laptopuri, licente informatice)

153.908lei;

Centru Judelean de Resurse Ei de Asistenfi Educafionali Covasna
Dotdri independente (licenfe informatice, teste psihologice, laptopuri) 41.506lei.

tn [mita resurselor financiare existente in bugetele fiecdrei institutii, s-au ficut achizilii
de mijloace fixe gi obiecte de inventar in principal pentru asigurarea funcliondrii
corespunzdtoare a tuturor institufiilor.
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Bugetul irtstitu[iilor publice finan{ate dht ztenituri proprii gi suboen{ii de la
bugetul local

Prevederile unui buget definitiv neechilibrat in valoare de \64.736.700 lei la venituri gi de

164.775.700 lei la cheltuieli, rezultd din faptul cd, corespunzitor prevederilor legale, in cazul

Spitalului judelean de Urgenld ,,Dr. Fogoly6n Krist6f" din soldul de la sfArgitul anului
precedent fost luat in calcul suma de 39.000 lei la dimensionarea cheltuielilor acestei institufii

Realizarea indicatorilor bugetari se prezintd astfel:

La venituri, incasdrile curente insumeazeL42.243.57Q inseamnd80,21oh fald de prevederi.

La cheltuieli, pldtile efectuate sunt in valoare de 142.46L930 lei gi inseamnd 80,09"/o fald

de prevederi.

Asemdndtor activitdlilor finanlate exclusiv din bugetul local, si in cazul instituliilor cu un
anumit grad de autofinantare, au fost respectate prevederile legate de mdsurile de limitare a
cheltuielilor bugetare, aga incAt ponderea majoritard a pldlilor efectuate se referd la
cheltuielile de personal gi cheltuielile pentru sporirea bazei materiale.

Prezentdm structura cheltuielilor in functie de clasificatia lor functionald:

-lei-

0 1 2 3 4 5

Spitalul Judetean de Urgenld Dr
Fogoly6n Krist6f.

6610 139.382.000 1.60.291.000 127.384.221 89,42

$coala Populard de Arte gi Meserii 671,0 4.623.000 4.933.000 3.960.665 2,78

Muzeul Nalional Secuiesc 6710 4.435.000 4.435.000 4.042.956 2,84

Ansamblul de Dansuri Trei Scaune -
H6romsz6k

6710 4.070.000 3.640.000 2.994.593 2,10

Centrul de Culturd al judefului
Covasna

6710 2.500.000 2.149.100 1.903.641. 1.34

Centrul Judelean Pentru Protectia
Naturii gi Salvamont

8710 1.459.500 1.459.500 1,.222.660 0,86

Serviciul Public Comunitar ]udelean
de Evidenld a Persoanelor

5410 1.000.000 980.000 953.194 0,67

Total 1s7.469.s00 177.887.600 142.46L.930 L00

m H
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Bugetul fondurilor extenxe ner atnburs abile

In anul2020 din fonduri externe au fost finanlate urmetoarele programe:

Cap. 65.08 - La $coala Gimnaziald Speciald SfAntu Gheorghe finantarea proiectului"L|.gy
Biztons6gban Ma"depusd in cadrul Programului Erasmus+r

Cap.67.08 - La Ansamblul de Dansuri "Trei scaune - H6romsz6k" finantarea turneelor qi

a pregetirii dansatorilor ansamblului, la Centrul de Culturi al Judefului Covasna finantarea

unor programe profesionale qi culturale gi la Scoala Populard de Artd gi Meserii pentru
realizarea proiectului "Digitalizarea Educaliei Adullilor" depusd in cadrul Programului
Erasmus*.

Cheltuielile programate in sumd de 275.820 lei se impart pe unitdli astfel: sume

nefolosite in anul precedent de cdtre institufii in subordine la $coala Gimnaziali Speciald

SfAntu Gheorghe pentru finantarea proiectului "L6gy BiztonsAgban Ma"depuse in cadrul
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Programului Erasmus+l 113.450 lei, pentru proiectele Ansamblului de Dansuri "Trei scaune -

H6romsz6k" 4.170 lei, la Centrul de Culturd al Judefului Covasna pentru finanfarea unor
programe profesionale gi culturale 35.120 lei, iar la Scoala Populard de Artd si Meserii pentru
realizarea proiectului "Digitalizarea Educaliei Adulgilor" depusd in cadrul Programului

Erasmus+ 123.080lei.

Venituri incasate in valoare de 2'J.|l.20lei reprezintd sumele incasate de cdtre Centrul de

Culturi al Judefului Covasna pentru finantarea programelor culturale ale institufiei.
in anul 2020 s-au inregistrat pldli in valoare de 60.0221ei din care:37.437 Iei - $coala

Gimnaziald Speciald SfAntu Gheorghe pentru finantarea proiectului "Ldgy Biztonsdgban

Ma"depusd in cadrul Programului Erasmus+, L8.415 lei - Centrul de Culturd al Judefului
Covasna pentru finantarea unor programe culturale ale instituliei. gi 4.170lei - Ansamblului
de Dansuri "Trei scaune - H6romsz6k" pentru finantarea programelor profesionale si

culturale ale institutiei.

3. Activitdlile principale realizate in domeniul execuliei bugetare au fost

a, Deschiderile de credite bugetare potrivit destinaliei stabilite in bugetul aprobat, s-au

fdcut in cursul anului in urma analizei solicitdrilor depuse de instituliile judefene, a

fundamentdrilor fdcute pentru fiecare sumd, avAnd in vedere gi gradul de folosire a sumelor

avute la dispozilie anterior.

AnalizAnd totodatd disponibilul de credite deschise gi neutilizate reflectat in contul de

execulie al consiliului judeleary 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 institulii pentru perioada urmdtoare, menite sd acopere cheltuielile programate.

b. Conducerea contabilititii bugetare ale consiliului iudelean
evidenfa operativd a incasdrilor gi pldlilor pe categorii de venituri si cheltuieli,

confruntarea evidenlei cu confurile de execulie primite zilnic de la Trezorerie,

prelucrarea figei de date privind calculul taxei certificatului de urbanism qi a autorizaliei
de construire/desfiinfare, precum gi a celei de regularizare a taxelor,

virarea cotei de 50% din valoarea incasatd la taxa pentru eliberarea autoriza[iilor de

construire gi a certificatelor de urbanism, la consiliile locale pe a cdror razi teritorial5 se

afli lucrarea.

c. Efectuarea viririlor de credite
evidenla solicitirilor depuse de institufii pentru viriri de credite

analiza impreund cu instituliile publice de interes judelean a posibilit5lilor de incadrare

in prevederile bugetare de cheltuieli.
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intocmirea anexelor pe institulii gi subcapitole de cheltuieli privind diminuarea

creditului bugetar la subdiviziunea care prezinti disponibilitifi gi majorarea

subdiviziunii la care mijloacele financiare sunt insuficiente.

conformAndu-ne prevederilor Legii finanlelor publice locale, conform cdrora competenla

de aprobare a virdrilor de credite in cadrul aceluiagi capitol bugetar aparfine

ordonatorului principal de credite.

d. intocmirea situaliilor financiare trimestriale gi anuale
verificarea situaliilor financiare depuse de institulii in termenul stabilit, avAnd in vedere

incadrarea in limitele bugetului aprobat gi concordanla intre indicatori

centralizarea datelor fumizate de institulii pe fiecare anexd solicitatd

completarea caietului centralizator al situafiilor financiare

completareabazei de date pe suport magnetic, verificarea la direclia finanfelor publice a
corelagiilor cerute.

Transmiterea electronicd a situaliilor financiare (lunar gi trimestrial) in Sistemul Nafional

de Raportare FOREXEBUG.
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2. COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

Categoria de informatii: Transparenta decizionali

L Organigrama

Inbaza organigramei aprobate prin HotlrArea Consiliului Judefean Covasna nr. 15212020,

la sfArgitul anului calendaristic2l2} sunt urmitoarele posturi:

- numir posturi aprobate - 118

- numir posturi ocupate -107
- numir posturi vacante - 11.

- posturi de demnitate publici - 3

preqedinte: Tamds S6ndor

vicepregedinte: Henning Liiszl6-Jiinos

vicepregedinte: Jakab Istv6n-Barna

- posturi de conducere

administrator public: Kovdcs 6aon
secretar al judetului: Varga Zoltin
arhitect gef: Riti Oliver-Raul

director executiv: Sztakics Istvdn-Attila

director executiv: Veres j6nos

director executiv adjunct: Domokos R6ka

director executiv adjunct: vacant

sef s erviciu: (tempor ar va cant/ocup at) P6nzes Cecilia-B o glSr I Szots P 6I

sef serviciu: Baki JAnos

gef serviciu: Kozma Karolina-R oz|Iia
gef serviciu: Biszok Attila-Zsolt

gef birou: Toth Szabolcs Barnab6s

- date de contact ale autorititii:

Ro-520008, SfAntu Gheorghe, Piala Libertetii nr. 4, judeful Covasna,

tel: + 40 267 311, 190, fax: + 40 267 351.228, e-mail: office@kvmt.ro

a

a

a

a

a

a

a

a
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ll. hqfonnalii despre nluulgefitenhil resurselot uttxatrc:

a. informalii despre fluctualia de personal:

ln anul 2020,in cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judefean Covasna s-a

inregistrat o fluctuafie de personal de l3,20o/", ca raport intre numirul de persoane de

persoane plecate gi efectivul mediu de angajafi x L00.

Fluctualia de personal trebuie analizati gi din perspectiva managementului resurselor

umane, dupi cum urmeazi:
. la un functionar public de execufie i s-a incetat raportul de serviciu, ca urmare a

acordului pdrfilor;
. o Persoani a fost numit in funcfie publici de conducere ca urmare a susfinerii

cu succes a concursului de recrutare;
. un functionar public de execufie a exercitat temporar funcfiile publice de

conducere de arhitect gef, respectiv de director executiv adjunct, in perioadele
22.01 .2020 -22.07 .2020, re s p e ctiv 03. 0 8. 20 2 0 -1 4.11 .2020 .

. un funcfionar public de executie a exercitat temporar funcfia publici de

conducere de gef serviciu la Serviciul investitii gi patrimoniu, il:r perioada

19 .02.2020 -3L.12.2020 .

r trei persoane au fost angajate cu contract individual de munci, ca urmare a

sustinerii cu succes a concursurilor de recrutare;
. la un angajat cu contract individual de munci i s-a incetat de drept raportul de

serviciu, ca urmare a pensionirii;
r la trei angajafi cu contract individual de munci i s-a incetat raportul de serviciu,

ca urmare a acordului pirfilor;
. la zece angaiafi cu contract individual de munci, i:rcadrafi la cabinetele

presedintelui, respectiv a vicepregedinfilor, i s-a incetat de drept raportul de

serviciu, ca urmare a irrcetirii mandatului alesului local;
. zece persoane au fost incadrali la cabinetele pregedintelui, respectiv a

vicepresedintilor, cu contract individual de munci, in baza propunerilor alesilor
locali.
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b. numirul de concursuri organizate:

cutnufme&zd:

- L concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de conducere de

arhitect gef al iudelului la Direcfia urbanism gi administrativ, post ocupat;

- 3 concursuri de recrutare pentru ocuparea a trei func{ii contractuale, toate la
Serviciului de administrare a drumurilor judefene: gofer gr. I, post ocupat,

inspector de specialitate gr. IA, post ocupat, referent gr. I, post ocupat.

- L concurs de promovare in grad profesional imediat superior celui definut pentru
o persoand cu contract individual de muncdz care a promovat din inspector de
specialitate gr. I in inspector de specialitate gr. IA, din cadrul Compartimentului
administrativ-gospoddresc. Candidatul a fost declarat,,admis" ;

- L concurs de promovare in grad profesional imediat superior celui definut pentru
o persoand cu contract individual de muncd. care a promovat din muncitor calificat
gr. II in muncitor calificat gr. L din cadrul Personalului de deservire generald.
Candidatul a fost declarat ,,admis";
- 2 concursuri de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut
pentru o persoand cu contract individual de muncd, care a promovat din muncitor
calificat gr. II in muncitor calificat gr.I, din cadrul Serviciului de administrare a

drumurilor judelene. Candidalii au fost declarafi ,,admisi".

c. fluctualia la nivelul funcliilor de conducere:

La nivelul functiilor de conducere din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului

Judelean Covasna, in anul 2020, nu s-a inregistrat o fluctualie.

d. numirul de funclii de conducere exercitate temporar:

in anul 2020 in cadrul aparatului de specialitate al Consiliului ]udetean Covasna, au fost
exercitate cu caracter temporar 4 funclii de conducere, respectiv:

- L funcfie publicd de conducere de arhitect-gef Ia Direcfia urbanism gi administrativ;

- 1 funcfie publicd de conducere de director executiv adjunct la Direcfia urbanism gi

administrativ;

- 1 funcfie publici de conducere de gef serviciu la Serviciul investitii si patrimoniu;
- 1 funclie contractuald de conducere de sef serviciu la Serviciul de administrare a

drumurilor judefene.
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e. venitul mediu, inclusiv sporuri:

Venitul mediu brut pe institufie, inclusiv sporurile gi major[rile, este de 879.515,00 RON/luni,
gi raportat la persoani, este de 8.453,00 RON/lun5.

BrRouL iNvAlAwrANT, cULTURA, sAuArlrE, RELATTT cu oNG-uRI3

PROGRAME FINANTATE DE CATRE CONSILIUL JUDETEAN COVASNA

Progrmne finan{nte pe baza Legii nr. 35012005

Pentru anul2020 au fost depuse proiecte de finanlare pe toate domeniile: culte, recreere,

educativ-gtiinfific, tineret, culturi gi sport. Datoriti situaliei pandemice si a restricliilor
impuse de cdtre autorit5fi pentru prevenirea rdspAndirii COVID19, prin HotdrArea nr.

4812020 s-a decis anularea sesiunii de finanfare nerambursabili din fonduri publice a

proiectelor depuse, sumele care s-au eliberat fiind redirecfionate citre alte domenii.

Progrante jude{nrc de dezaoltnre locald

Pe parcursul anului 2020 au fost derulate 5 programe judelene de dezvoltare locali (PIDL)

pentru uniti(ile administrativ teritoriale din mediul rural, dar gi pentru cele din mediul
urban, fiind finanfate in total 36 de proiecte, dupi cum urmeazd:

o Pentru reabilitarea gi modernizarea ciminelor culfurale din mediul rural a fost

acordatd finantare nerambursabild in valoare de 261.337 de lei, fiind finantate 12 de

proiecte.

r Pentru reabilitarea si modernizarea imobilelor cu destinalie de cabinete medicale din
mediul ruraf respectiv a spitalelor din mediul urban a fost acordati suma de 621.275

de lei, fiind finanfate 9 proiecte.

o Pentru programul judefean de dezvoltare a infrastructurii unitililor de invi{imAnt
preuniversitar a fost acordati finanfare nerambursabili in valoare de 626.048 de lei,
reprezentAnd finanlarea a L1 proiecte.

o Pentru modernizarea clidirilor in care funcfioneazi spafii expozilionale sau

biblioteci, din mediul rural, s-a acordat finantare nerambursabili in valoare de 25.000

de lei, fiind finantat l proiect.
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Pentru reabilitarea, modernizarea bazelor sportive din mediul rural a fost acordatd

finanfare nerambursabili in valoare de 50.000 de lei, reprezentAnd finanlarea a 2

proiecte.

Pentru finanfarea nerambursabili din fonduri publice a programului Scoali dupi
qcoali a fost acordati suma de 8.523 lei, din care s-au utilizat l.755lei, fiind depus 1

singur proiect.

Programril Primul Ghiozilan 2018

Prin HotirArea nr. 229120L6 Consiliul Judelean Covasna s-a aprobat Programul

multianual 2017-2020 ,,Primul Ghiozdan" in vederea susfinerii invilimAntului gcolar din
judetul Covasna. in cadrul acestui program s-au distribuit pentru elevii inscrigi in clasa

pregititoare la unitilile de i:rvdfimAnt de pe raza judefului Covasna pentru anul scolar 2020-

2O2l un numir de 2L49 de ghiozdane echipate cu un set minim de rechizite pcolare si alte

materiale didactice, ir valoare totali de 145.5L0,94[ei.

F hmrfi ar e n pr o gr amel or sp ortia e

Prin HotirArea Consiliului Jude{ean Covasna nr.12412019 a fost aprobat Regulamentul

privind conditiile, criteriile si procedura de finanfare a programelor sportive, in baza

prevederilor Legii educafiei hzice si sportului nr. 6912000, cu modificirile gi completdrile

ulterioare. Pe baza regulamentului s-a aprobat alocarea din bugetul local al Judelului
Covasna finanlare pentru doui programe sportive ale Asociatiei Clubul sportiv Sepsi-SIC:

. programul ,,Participarea ACS Sepsi SIC in competiliile interne gi internafionale de

baschet, tenis de mas5, ciclism, lupte si handbal, sezon competifional2019-2020,
juniori gi seniori" suma de1,.499.548lei pentru anul2020.

. programul ,,Participarea ACS Sepsi SIC in competifiile interne gi internafionale de

baschet, tenis de masd, ciclism, lupte gi handbal, sezort competilional 2020-2021,,

juniori gi seniori, respectiv organizare evenimente gi competilii sportive" suma de

L.41,1,.725 lei pentru anul 2020.

Din alte 8 proiecte depuse s-a acordat finanlare nerambursabild pentru 8 programe in
valoare totald de 919.900 lei. ln total au fost aprobate programe in valoare de 3.83L.L73lei,

din care realizate si decontate in valoare de 3.128.226lei (impreuni cu sumele nefolosite din
anul 2019).

o

a
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AIte nctiaitd[i de sprijin cttlhffnl

Prin HotirArea nr. 74212020 s-a aprobat incheierea unui acord de parteneriat intre

Jude{ul Covasna gi Teatrul Andrei Muresanu, SfAntu Gheorghe in vederea organizirii gi

finan{irii Festivalului-Concurs DbutanT, edilia a V-a 2020, sr suma de L0 000 de lei.

Denilarea progrmwlui pentru pcoli aI Romfuiei

in anul gcolar 2O7gl202O de Programul pentru gcoli al RomAniei au beneficiat 4219

pregcolari, L1.250 elevi din ciclul primar gi 8748 elevi din ciclul gimnazial.

Pentru anul gcolar 201912020 Consiliul Judelean Covasna a furcheiat al doilea contract

subsecvent cu urmitoarele societdti comerciale.

pentru aprovizionarea gi distribulia de lapte UHT cu S.C. Doma S.A, valoarea

estimativi a contractului fiind de \.956.733,60 lei firi TVA rezultAnd o valoare totali
estimativi de 2.132.839,621ei cu TVA,
pentru aprovizionare gi distribufie produse de panificafie, valoarea estirnativi a

contractului fiind de 2.108.001,22 lei firi TVA ,rezultAnd o valoare totald de

2.297.721,33 lei cu TVA,
pentru aprovizionare gi distribulie de mere s-a ir:rcheiat primul contract subsecvent

cu S.C. Pan Abacs SRL, Bicfaliu, valoarea estimativi a contractului fiind de

905.715,80lei firi TVA rezultand o valoare totali de 987.230,221ei cu TVA.

in semestrul II al anului gcolar 2019-2020 luAnd in considerare conditiile in care

cursurile s-au sus{inut on-line, implementatrea misurilor educative adiacente distribufiei de

lapte respectiv distribuliei de mere s-a concetizat prin realizarea de cdtre Consiliul Judelean
Covasna a doul prezentdri PowerPoint in limba romAnil qi maghiard pentru elevii din clasele

primare cu tematica - consumul gi beneficiile fructelor, legumelor gi a laptelui. Cu sprijinul
Inspectoratului gcolar Covasna prezentdrile au fost transmise uniti{ilor de invildmAnt cu

clase primare in vederea studierii acestora individual sau cu sprijinul invdfdtorilor in cadrul

lecfiilor on-line.

in anul gcolar 2020-2021de produsele distribuite in cadrul Programului pentru qcoli aI

RomAniei au beneficiat un numdr de 3.604 pregcolari: 11.031 elevi din ciclul primar gi 8.288

elevi din ciclul gimnazial.

a

o

a
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Pentru anul gcolar 202012021 Consiliul judefean Covasna a incheiat al treilea contract

subsecvent cu urmitoarele societdfi comerciale:

o pentru aprovizionarea si distribufia de lapte UHT cu S.C. Dorna S.A, valoarea

estimativd a contractului fiind de L.852.L78,40lei fdrd TVA rezultAnd o valoare

totald estimativd de 2.018.874,46lei cu TVA,
o pentru aprovizionare si distribufie produse de panificatie, valoarea estimativd a

contractului fiind de 1.983.088,80 lei firi TVA ,rezultAnd o valoare totald de

2.161.566,79\ei cu TVA
. pentru aprovizionare 9i distribulie de mere s-a incheiat primul contract

subsecvent cu S.C. Pan Abacs SRL, Bicfaldu, valoarea estimativd a contracfului
fiind de 844.712,55lei firi TVA rezultAnd o valoare totald de 920.736,68 lei cu

TVA.

Misurile educative adiacente distribuliei de mere 9i de lapte se vor implementa in
semestrul II al anului scolar 2020-2021,.
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4. COMPARTIMENTUL INFORMATIC

In anul 2020 Compartimentul Informatic din cadrul Consiliului Judefean Covasna a
asigurat buna funclionare gi adaptare a sistemului informatic la necesitefile curente ale

instituliei. Astfel au fost updatate sistemele de operare la ultima versiune disponibild prin
suportul tehnic al producdtorului, a fost asiguratd proteclia antivirus la nivelul intregului
sistem informatic, au fost luate mdsuri de sporire a protecliei relelei de calculatoare, mdsuri

pentru prevenirea pierderii accidentale a datelor.

Compartimentul informatic s-a preocupat de menfinerea dotdrii tehnice la nivelul
cerinfelor actuale astfel au fost achizilionate

4laptopuri 26.454Lei

Software aferent 4.474lei

2 multifuncfionale 21,.476tei

Licenle antivirus 10.341 lei

Semndfuri electronice 5.964lei

Consumabile 6.305Iei

Piese de schimb 9.917lei

Servicii pentru

functionarea institufiei
(internet, telefonie,

intretinere echipamente)

69.180lei
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III.
DIRECTIA URBANISM 9I ADMINISTRATIV

1. COMPARTIMENTUL URBANISM SI GIS

t" qrrsul anului 2019 in cadrul Compartimentului urbanism qi G.I.S., respectiv

Compartimentul control urbanism, au fost:

o emise 577 ceftrticate de urbanism;
o emise 285 agtorizafii de construire/desfiinfare;
. regulariziri de taxi aferente emiterii autorizafiilor de construire/desfiintare (dupd

terminarea lucririlor): 207 cazuri;
. au fost discutate in gedinfa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului gi Urbanism

(C.T.A.T.U.) 33 documentafii de urbanism (PUZIPUD) gi emise 44 de avize;

. Avize structurl de specialitate emise cltre UAT-uri care au in structura primarului
funcfionar public cu atribufii in domeniul urbanismului, amenajirii teritoriului gi

autorizdrii executlrii lucririlor de construclii - 1L2 buc;

o Avize emise in cadrul gedinlelor C.T.E. (Comisia Tehnico-Economici) pentru lucriri
ce se finan\eaz6. din bani publici -39buc;

. Membrii celor doui compartimente participl la diferite comisii, cum ar fi: C.T.A.T.U

(Comisia Tehnic5 de Amenajare a Teritoriului gi Urbanism), C.T.E. (Comisia Tehnico-

Economici), Comisia Judeleani de Fond Funciar, Comisia Judefeani pentru Protecfia

Monumentelor, Ansamblurilor gi Siturilor Istorice, Comisia de Analizi Tehnici din

cadrul Agenfiei pentru Proteclia Mediului, etc.

. Transmiterea lunari a bazei de date solicitate irr format electronic la I.S.C. si la
Institutul RomAn de Statistica;

. program zilnic de relalii cu publicul gi coordonarea activitilii primiriilor din punct de

vedere urbanistic (personal gi prin telefon);

2. COMPARTIMENTULADMINISTRATIV.GOSPODANESC

tn cursul anului 2020 Compartimentul Administrativ Gospodiresc gi-a desfigurat
activitatea in conformitate cu Regulamentul Intern si a dispozifiilor primite.
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Volumul de muncd si in anul 2020 a fost diversificat, cum ar fi:

- achizilionarea materialelor consumabile ( rechizifie de birou, materiale de curdtenie,

materiale de electricitate, alte materiale de intretinere) ce se ir:rcadreazd in categoria

cumpdrdrii directe,

- s-a intocmit Programul achiziliilor publice pe anul 2027 al Compartimentului

administrativ - gospoddresc,

- verificarea, completarea figelor individuale de PSI gi a protecfiei muncii,

- efecfuarea transferurilor de bunuri intre responsabilii de bunuri,( intocmire note de

recepfie respectiv bon de migcare)

- intocmirea pontajelor Direcfiei urbanism ,si administrativ
- intocmirea comenzilor pentru diferite achizilii de materiale gi servicii

- Compartimentul a asigurat condifii optime degfdsurdrii gedinlelor de delegalii

permanente gi de Consiliul Judefean, prin amenajarea sdlilor si a unor activildfi
minime de protocol

- asigurarea intrefinerii, menlinerii ordinii gi curdleniei in sediul Consiliului Judelean
Covasna, in toate sectoarele de activitate

- incheierea contractelor cu furnizorii de utilitefl, precum gi urmdrirea derulSrii acestor

contracte; incheierea contractului de energie electricd achizifionat prin intermediul
Bursa RomAnd de Mdrfuri, respectiv incheierea contracfului de furnizare gaze naturale

achizilionat prin intermediul Bursa RomAnd de Mdrfuri
- intocmirea documentele necesare pentru aprobarea achitdrii contravalorilor facturilor

de gaz, energie electric5, facturi telefonice (fix gi mobil), cheltuieli de apd, canal gi

salubritate, linerea evidenlei acestora, arhivarea gi pdstrarea documentelor conform

Legii.

Pe lAngd activitatea curenti, personalul de deservire s-a ingrijit de intrelinerea gi

remedierea tuturor defecliunilor apdrute la instalaliile de incdlzire, apd., canal gi electricitate,

pistrarea in stare de funclionare a mobilierului din dotare gi a celorlalte obiecte.

Anul 2020 a reprezentat o provocare in cea ce privegte asigurarea materialelor de

proteclie individual5 pentru desfigurarea in condifii de sigurantd a activit5lii personalului
institufiei" ca urmare a existentei riscului de imbolnavire cu virusul COVID 19.

in acest sens, s-au achizitionat materialele de protecfie individuali (mdgti de protecfie

faciald gi mdnugi de unicd folosinfd, halate de unicd folosinli) gi dezinfectanfi atAt pentru
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personalul propriu 9i a instituliilor subordonate cat gi pentru diferitele asociatii profesionale

gi organizafii nonprofit care au fost implicate in combaterea pandemiei .

in parcursul anului 2020 compartimentul a achizifionat diferite obiecte de inventar:

conform solicitdrilor venite din partea structurilor din cadrul instituflei.

Au fost executate lucriri de reparafii:

- Lucrdri de reparafii curente la grupul sanitar de la parterul instituliei
- Lucrdri de reparalii la inciperile registraturii gi a unui birou din cadrul instituliei
- Lucrdri de reparafii curente la sediul Serviciului ]udelean de Administrare a

Drumurilor Judefene.

in urma inventarierii anuale a bunurilor materiale care alcituiesc patrimoniul

Consiliului Judelean Covasna, Compartimentul administrativ-gospoddresc a inifiat casarea si

declasarea acestor bunuri materiale.

in perioada noiembrie- decembrie 2020 s-a organizat gi desfdgurat inventarierea

anuald a bunurilor materiale gi a valorilor bineqti care alcdtuiesc patrimoniul Consiliului
judelean Covasna inbaza Dispoziliei emisd de pregedintele Consiliului ]udefean Covasna.
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IV.
CABINETUL PRESEDINTELUI

in cursul anului 2020, Cabinetul PreEedintelui gi-a indeplinit atribuliile in conformitate cu

Regulamentul de Organizare gi Funcfionare. in perfect acord cu acest Regulament au fost

realizate qi sarcinile primite de la pregedintele Consiliului Judefean. Am stabilit, coordonat, si

am realizat programul domnului pregedinte pentru deplasirile in 1ard, am organizat

informarea populafiei cu privire la mdsurile in timpul pandemiei gi am asigurat lucririle de

secretariat in cabinet.

Biroul de presi a redactat corespondenlele preqedintelui, articolele gi comunicatele de

presi. Aceste articole au fost publicate gi pe site-ul institufiei. Totodati, colegii responsabili

cu presa au asigurat accesul ziarigtilor la evenimentele organizate de institulie - fie personal,

fie online.

Conducerea instituliei a organrzat conferinfe de presi, la care au fost invitali
reprezentanli ai presei scrise si audio-vizuaIe, din jude! gi din !ard. Cu aceste ocazti au fost

dezbitute subiecte de actualitate, cu impact mediatig subiecte legate de pandemie (restricfii,

conduiti, funclionarea instituliei pe timpul pandemiei, investilii si proiecte destinate

suslinerii activitilii din spitale), s-au formulat concluzii gi, nu in ultimul rAnd, s-au analizat

proiecte de investifii, prioritnp gi planuri de dezvoltare pe mai multe paliere. Aceste

conferinfe de presl au fost organizate ori de cAte ori a fost nevoie, pentru a desdride cii de

comunicare, in majoritate online, cu populalia qi pentru a rXspunde punctual la probleme

ridicate de cetlfeni.

$i in cursul anului 2020 arn continuat seria de conferinle de presl ,,Infoludelean". Este

vorba de un eveniment organizat lunar, irr cadrul ciruia pregedintele CJ Covasna, Tamis

S6ndor, trece in revistl reugitele administraliei publice judelene qi ale instituliilor din

subordine, dar qi diverse probleme ivite in activitatea curenti.

Prin serviciul de secretariat, am asigurat evidenfa, ordonarea gi arhivarea

documentelor specifice activitilii pregedintelui, respectiv a fost intocmitd lunar Foaia

colectivi de prezenld pentru conducerea executivi a Consiliului Judelean gi pentru

compartimentele aflate in subordinea pregedintelui, cu excepfia Serviciului de administrare a

drumurilor judelene, care iqi inainteazi documentele direct Compartimentului resurse

umane.

Pe parcursul anului 2020 s-a schimbat putin metoda de comunicare in cele cinci regiuni.

Nu am putut si organizXm aga frecvent, adici lunar, intAlniri cu primarii, in cele patru

microregiuni din jude!, respectiv trimestrial in zona itrto.rrr.u Buziului, dar am reugit - prin
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metoda platformei ZOOM, precum gi alte platforme online - se organizim gedinfe gi furtAlniri,

asigurAndu-se astfel comunicarea cu primarii localitililor din judetu in vederea derulirii
evenimentelor gi a diferitelor programe organizate in parteneriat cu Consiliul Judefean,
respectiv ir vederea discutdrii problemelor apirute in proiectele de dezvoltare, precum gi in
privinfa misurilor de prevenire a rispAndirii COVID-19. Totodati, colegii din cabinet,

responsabili cu editarea, au elaborat informiri cdtre populafie, pe tema unor investilii in
localitilile din jude!.

Membrii cabinetului au coordonat gi asigurat planificarea, organizarea gi desfisurarea

tuturor manifestdrilor, programelor 9i diferitelor evenimente pe care Consiliul judelean

Covasna le-a produs, irr parteneriat cu institufiile subordonate, cu respectarea gi irrcadrarea

strictd in limitele resurselor materiale si financiare aprobate i:r acest scop. Din cauza

restricliilor impuse in vederea prevenirii rlspAndirii noului coronavirus, in anul 2020 s-a

schimbat agenda Consiliului Jude{ean, in sensul cd au fost anulate multe evenimente de mare

anvergurd.

Membrii cabinetului au organizat o serie de campanii de informare cu privire la mdsurile

adoptate in timpul pandemiei, la restrictiile aplicate pe timpul pandemiei, la procedurile de

urmat, la incidenfa in jude{, precum gi o campanie de suslinere a operatorilor economici

locali.

Amintim, in ordine cronologici, cAteva dintre evenimentele importante organizate in
anul 2020 :

- lntalrrire cu artigti pe terenul muzicii, filmului gi al artelor plastice, de Zhn Culturii
Nafionale, preflrm gi participarea la manifestirile organizate cu acelaqi prilej la Centrul de

Culturi Arcug din municipiul SfAntu Gheorghe.

- Primirea delegafiei condusd de pregedintele Consiliului Raional Cimiglia, Mihai Oldrescu,

din Republica Moldova

- Inaugurarea caselor de culturd din localitifile Sdsdug, Lunga, Ruseni si Tinoasa.

- lntAlnire de lucru cu reprezentan{ii judefului infrllit Bdcs-Kiskun

- Organizarea sirbitorli Ziua Culturii Maghiare

- Am vizltat gi am prezentat, pentru cei din mass-media, aeroporful irr construcfie din
Bragov

- Conferinti de lansare a proiectelor din cadrul programului Social Economy Start Up

-Szabo Kati - cea mai mare sportivi a comunitilii maghiare, steaua gimnasticii mondiale, de

patru ori medaliati la Jocurile Olimpice - a participat la i:rtAlnirea cu publicul din municipiul
SfAntu Gherghe, la Liceul Teoretic Sz6kely Mik6, iar in municipiul TArgu Secuiesc, la Liceul

Teoretic T ur 6czy M6zes.

- Informarea locuitorilor, prin toate canalele de comunicare locale - online, presa scrisd gi cea

audio-vizuali - despre noul coronavirus, precum gi despre restrictiile impuse pentru
combaterea rispAndirii Covid-19.
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Elaborarea campaniilor de informare despre misurile gi restricfiile impuse pentru

prevenirea rispAndirii coronavirusului, despre regulile carantinei gi autoizolirii, despre

mdsuri de igieni individuald, sancfiuni, elaborarea de afige, materiale informative gi flyere

pentru UAT-urile judefului.

- Elaborarea campaniei media in vederea sprijinirii intreprinderilor locale, a serviciilor gi

produselor locale.

- Elaborarea machetelor de Facebook pentru a informa localnicii despre incidenla COVID-19.

- Organizarea actiunii de donafie de echipamente de protecfie gi dezinfectant, pentru fiecare

cabinet medical de familie din jude!, premm gi pentru spitalele din judef.

- Organizarea acfiunii de predare a tunelului de decontaminare gonflabili pentru Centrul de

Transfuzie Sanguini din Municipiul SfAntu Gheorghe, precum gi realizarea urmitoarelor
donalii: 35 bucdli de viziere de protecfie, 1500 de mlqti d:rirurgicale,50litri dezinfectant,2250

perechi de minugi de unici folosinti, L00 halate de unici folosinli.
Darea in folosinfi a laboratorului de biologie moleculara pentru diagnosticarea

coronavirusului, prin testarea Real Time PCR, ir:l cadrul Spitalului Judefean de Urgenta Dr.

FogolyiinKrist6f din SfAntu Gheorghe. Linia de testare provine dintr-o donafie fdcutf de o

firma privati, iar spaliul a fost amenajat cu sprijinul financiar acordat de Consiliul Judelean
Covasna.

- Organizarea conferinfei de relansare a turismului in judeful Covasna, prin campania Visit
Covasna Safe Place.

- Predarea noului punct de lucru aI ISU Covasna, care deserveqte toati zona oragului Baraolt,

fiind un proiect finanlat de Consiliul judelean Covasna gi autoritdlile locale din Baraolt, Aita
Mare, Bifani, Belin, Bridu! gi VArghig.

- Organizarea intAlnirii de lucru ctr reprezentan{ii judefului Bragov, pentru a prezenta

proiecte qi planuri de dezvoltare regionale.

- Organizarea intAlnirii cu tema: Criterii obligatorii de atestare a regiunii turistice

- Primirea vizitei ministrului sdnitilii Nelu Tdtaru

- Primirea vizitei doamnei director-general al CNI, Manuela Pitrdscoiu

- Gala Visit Covasna

- in cadrul Programului ,,Primul ghiozdan", peste doui mii de elevi (2227 elevi), care s-au

agezat pentru prima oari in bdncile gcolii, au primit si ir:r acest an un consistent pachet-

cadou din partea Consiliului Judelean (C]) Covasna.

Reinnoirea bazelor de date este o muncil continu[: astfel, avem baze de date cu informafii
despre primari, consilieri judefeni, oameni de afaceri, ONG-urL qcoli qi direcliunile acestora

etc. Tot pentru buna informare a cetdfenilor, avem campanii de informare, prin afige gi
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pliante. Pentru promovarea unei imagini corecte despre Consiliul Judefean Covasna, gtirile

sunt actualizate gi sunt postate pe site-ul institufiei. (www.cjcv.ro)
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V.
SERVICIUL DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR JUDETENE

in anul 2020, in cadrul administririi drumurilor publice Serviciul de Administrare a
Drumurilor Judelene a avut urmdtoarele activitdqi:

A. asigurarea efectudrii lucrdrilor de intre[inere pe drumurile judelene;

B. investilii;

C. inilierea, organizarea gi participarea la derularea procedurilor de achizilii publice

de atribuire a contractelor de lucrdri, furnizare gi servicii legate de administrarea

drumurilor, elaborare proiecte de hotirAri;
D. eliberarea de acorduri gi autorizalii pentru amplasamentele obiectivelor propuse

a fi construite in zona drumurilor judefene;

E. revizii curente ale drumurilor, podurilor gi pasajelor;

F. rcvizii speciale ale drumurilor, podurilor gi pasajelor;

G. lucriri de intrelinere gi de toaletizare a drumurilor judelene executate cu

autospeciala multifuncfionald UNIMOG 400;

H. urmdrirea execulei lucrdrilor, verificarea situatiilor de lucrdri, receplionarea qi

decontarea lucrdrilor;

I. coordonarea activitalii de transport auto al Consiliului Judelean Covasna

(intocmirea documentelor specifice activitatii, aprovizionarea cu piese de schimb,

combustibif etc.).

A. ASIGURAREA EFECTUARII LUCRARILOR DE INTNUTTNERE PE

DRUMURILE IUDETENE
Serviciile gi lucrdrile de intrefinere pldtite din bugetul local pe drumurile judelene, au fost:

1) Servicii gi lucrdri de intrelinere curenti pe timp de iarni;
2') Lucrdri de intrelinere curenti pe timp de vari;
3) Lucrdri de intrefinere periodici;
4) Alte cheltuieli aferente administrdrii gi intrelinerii drumurilor judefene.

L) Serviciile gi lucrdrile de Intrefinere curentd pe timp de iarnd au constat din :

a) servicii pentru deszdpeziri gi combaterea lunecugului in perioada

16 decembrie2019 - 31 martie 2020 s-au cheltuit 2.580.267,04 lei;

b) servicii pentru deszdpeziri gi combaterea lunecugului in perioada

1 noiembrie 2020 -15 decembrie 2020 care au fost in valoare de 644.629,83 lei.

@
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Total servicii de i:rtrefinere curenti pe timp de iarni achitate in anul 2019

3.224.896.87 lei

2l Lalucririle de intrefinere curenti pe timp de vari situafia se prezinti astfel:

S-au cheltuit in total 795.045,041ei dupi cum urmeazi:

a) Plombiri:

S-au executat plombdri pe drumurile judelene ir cantitate totalS de

3.825 mp i:r valoare totali de 313.205,921ei. in Anexa 1 este prezentati

centralizatorul cantitativ qi valoric a plombirilor;
b) intrefinere drumuri qi sectoare de drumuri pietruite

S-au executat urmitoarele lucriri:
- intrelinere curentd sectoare pietruite pe DJ121A, care a costat 370.359,20 lei.

c) intretinere curenti pe timp de vard a drumului judefean DJ 121F in localitatea

Catalina - schimbare borduri mari, schimbare borduri mici 9i execufia unei
rigole scafe, in valoare de 38.758,15Iei

d) Montarea unui nou parapet metalic semigreu cu lungimea de 12 m" pe drumul
judefean DJ 1038 km27+115 in valoare de 12.816,01Iei

e) intrefinere podefe:

- tntrelinere podet pe DI 103E km 11+160, care a costat 59.905,75lei.

3) Pentru asigurarea siguranlei circulaliei rutiere s-au ficut urmdtoarele demersuri:

cu forle proprii S.A.D.J. prin formaliunea de lucru a executat lucriri i:r vederea asiguririi
siguranlei rutiere constAnd in plantarea a 61 buc. stAlpi pentru indicatoare rutiere,

montarea a 206 bucili de indicatoare rutiere precrm gi folosirea de citre forma{iunea de

lucru 102 gileli mixturi stocabili;
s-au achizilionat indicatoare rutiere gi marcaje rutiere pentru in valoare de 979.025,82 lei
(situafie prezentati in ANEXA 2);

s-au executat lucriri de toaletizare ale drumurilor cu autospeciala multifunclionali
UNIMOG 400 gi formaf,unea de lucu pentru asigurarea vizibilit;tii circulaliei rutiere,

activitate descrisl mai detaliat la punctul G.

Pentru asigurarea siguranlei circulaliei rutiere s-au cheltuit in total 979.025,821ei.

4) Alte dreltuieli aferente administrlrii gi intrelinerii drumurilor judelene in valoare

totali de 22L.M5.39_lei constAnd ir:
Servicii de cadastru gi intabulare a drumurilor judelene executat de Luffy Vilmos P.F.A,

care a costat 101.760,00 lei.
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Achizilionarea de mixturi stocabild, folositd de formaliunea de lucru a

Serviciului de Administrare a Drumurilor ]udefene la intrelinerea drumurilor
5.271,70[ei.

Servicii tdierea arborilor din zona drumurilor judelene care a costat

68.472,941ei.

Servicii de dezinseclie, dezinfecfie gi deratizare, care a costat 9.996,001ei.

Servicii de monitorizare si interventii, mentenanfd gi lucrdri de interventii care

a costat 14.581,10 lei.

Servicii de reparalii si intretinere parcarea Mihai Viteazul care a costat

10.769,50Iei.

Alte cheltuieli pentru buna desf5gurare a activitefli S.A.D.J, care a costat

10.594,15 lei.

TOTAL pentru asigurarea efectuirii serviciilor gi executarea lucrdrilor de intre[inere de
vari gi iarni pe drumurile judelene s-au cheltuit: 5.220.4L4,12lei.

B. INVESTITII

E

Nr.
Crt.

Drumul Denumirea lucririi, serviciului sau produsului achizifionat

Valoare
achitati
cu TVA
lleil

1 DJ 122

Reabilitare drum judefean,,Interjud Covasna-Braqov" de
la DN 12la DN 13 prin Malnaq Bdi" Baraolt, Augustin qi

Mdierug - Tronson,,Covasna de la DN 12 prin Malnag Bdi,
Baraolt, pAnd la limitd Judef Augustin si Mdierug - taxa ISC
de 0,5 % qi1,%

229;1.4'1.,37

2 DI122

Reabilitare drum judelean ,,Interjud Covasna-Brasov" de
la DN 12la DN 13 prin Malnag Bdi, Baraolt, Augustin gi

Miierug - Tronson,,Covasna de la DN 12 prin Malnag BIi,
Baraolt, pAni la limitd Jude! Augustin gi Mdierug - taxa
aviz Distrigaz Sud Relele

365,22

J DJ 722

Reabilitare drum judelean ,,Interjud Covasna-Bragov" de
la DN 12la DN 13 prin Malnag Bdi, Baraolt, Augustin gi

Mdierug - Tronson,,Covasna de la DN 12 prin Malnaq Bdi,
Baraolt, pAnd la limitd Jude! Augustin si Miieruq - lucrdri

14.000.56'J.,

87
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executate - Morani Construct SRL

4 DI122

Reabilitare drum judefean,,Interjud Covasna-Brasov" de

la DN 12 la DN 13 prin Malnag Bdi, Baraolf Augustin gi

Mdierug - Tronson,,Covasna de la DN 12prin Malnas Bdi,

Baraolt, pAnd la limiti jude! Augustin gi Mdieruq - taxa
dirigentie de gantier

88.767,19

5 DI122

Reabilitare drum judelean ,,Interjud Covasna-Brasov" de
la DN 12la DN 13 prin Malnag Bdi, Baraolt, Augustin 9i
Mdierus - Tronson,,Covasna de la DN 12 prin Malnag Bdi,

Baraolt, pAnd la limitd Jude! Augustin si Mdierug - taxa
aviz SGA

2.077,17

6 DJ 122

Reabilitare drum judelean ,,Interjud Covasna-Brasov" de

la DN 12la DN 13 prin Malnag Bdi, Baraolt, Augustin gi

Mdierug - Tronson,,Covasna de la DN 12 prin Malnag Bii,
Baraolt, pAnd la limiti Jude! Augustin qi Miierug - taxd
prelungire aviz CNAIR-SA

631,37

7 D1122

Reabilitare drum judelean,,Interjud Covasna-Braqov" de

la DN 12la DN 13 prin Malnag Bdi, Baraolt, Augustin gi

Mdierug - Tronson,,Covasna de la DN 12 prin Malnag Bdi,

Baraolt, pAnd la limitd Jude! Augustin qi Mdierug - taxd
Panou

21.896,00

8 DJ 131

Reabilitare drum judefean,,Interjud Covasna-Harghita"
tronson Covasna DJ 131 km 22+830-38+621- taxa ISC de 0,5

% si'1,%

123.497,33

9 Dl113
Reabilitare pod DJ 113 peste rAul Olt km 36+301 qi

Modernizare drum judefean DJ 113 km 35+050 - km
37+397, Bixad - Gara CFR Bixad-taxa MEDIU

500,00

10 DJ 113

Reabilitare pod DJ 113 peste rAul Olt km 36+301 qi

Modernizare drum judefean DJ 113 km 35+050 - km
37+397, Bixad - Gara CFR Bixad-taxa Telekom

36'1.,52

11 DJ 113

Reabilitare pod DJ 113 peste rAul Olt km 36+301 gi

Modernizare drum judefean DJ 113 km 35+050 - km
37+397, Bixad - Gara CFR Bixad-taxa Electrica

252,88

12 Dl113

Reabilitare pod DJ 113 peste rAul Olt km 36+301 gi

Modernizare drum judelean DJ 113 km 35+050 - km
37+397, Bixad - Gara CFR Bixad-taxa Admin Nationala
Apele Romane

7.r19,48

13 DJ 113

Reabilitare pod DJ 113 peste rAul Olt km 36+301, gi

Modernizare drum judefean DJ 113 km 35+050 - km
37+397, Bixad - Gara CFR Bixad-taxa CNAIR

'J,.'1,59,13

74 Dl 113

Reabilitare pod DJ 113 peste rAul Olt km 36+301 gi

Modernizare drum judefean DJ 113 km 35+050 - km
37+397, Bixad - Gara CFR Bixad-taxa CFR

626,95
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TOTAT cheltuieli de investilii Ei lucriri de intrelinere pentru drumurile judelene in anul
2020, a fost de:20.286.585,68lei

15
Modernizare drum judelean DJ 121.A km 46+000 - km
48+350-elaborare DALI

55.930,00

t6
Modernizare drum judelean DI121.A km 46+000 - km
48+350-taxa Mediu

500,00

17
Modernizare drum judefean D|1.21.A km 46+000 - km
48+350-taxa Telekom

361,,52

18
Modernizare drum judefean DJ 121A km 46+000 - km
48+350-taxa SGA

854,91

19
Modernizare drum judefean DI121,A km 46+000 - km
48+350-taxa Electrica

113,05

20
Reabilitare drum judelean DJ 1218 km 0+490 - km 1+300-

elaborare DALI
40.460,00

21
Reabilitare drum judelean DJ 1.218 km 0+490 - km 1+300-

taxa Mediu
100,00

22
Reabilitare drum judelean DJ 1218 km 0+490 - km 1+300-

taxa Telekom
367,52

23
Reabilitare drum judefean DJ 121E km 0+490 - km 1+300-

taxa SGA
854,91

24
Reabilitare drum judefean DJ 721E km 0+490 - km 1+300-

taxa CFR
144,74

25
Modernizare DJ 1038 km 17+750-33+150 - taxa Casa

Sociald a Constructorilor- 0,5 "/"
6.439,r1.

26
Modernizare DJ 12'l.A km 22+550-28+460, DN 13E-DN11-
taxa Casa Sociald a Constructorilor- 0,5 o/o

29.588,00

27
Amenajare rigold pe DJ 721.A km 40+800-41+344- taxa Casa

Sociald a Constructorilor- 0,5 "/"
'1..508,78

28

Modernizare DJ 112 de la km 10+100-km 18+500,

lim.jud.Bv-lim.UAT Sf.Gheorghe -taxa Casa Sociali a

Constructorilor- 0,5 "/"

19.290,00

29
Pod peste rAul Olt pe DI 131 la km7+366, Aita Mare,

iudeful Covasna- taxa Casa Social5 a Constructorilor- 0,5 "/"
9.902,19

30
DJ

121,4

Modernizare DJ 'J.21A km 0+000 -22+550,Intorsura
Buzdului-Valea Mare-Borogneu Mic-Borogneu Mare -DN
13E, fudeful Covasna-executie lucrdri

429.965,74

TOTAL 15.066.27't,56
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C. INITIEREA, ORGANIZAREA $I PARTICIPAREA LA DERULAREA
PROCEDURILOR DE ACHIZITII PUBLICE DE ATRIBUIRE A
CONTRACTELOR DE LUCRART, TUNNIZARE 9I SERVICI LEGATE DE
ADMINISTRAREA DRUMURILOR

Pentru toate lucrdrile de intrefinere gi reparafii la drumurile judelene cu finanlare din
bugetul local, serviciul a participat la organizarea procedurilor de atribuire ale contractelor
prin intocmirea figelor de date, elaborarea caietelor de sarcini, evaluarea ofertelor, intocmirea
anexelor la contracte gi a asigurat urmdrirea execulei lucrdrilor, receplionarea gi decontarea
lucrdrilor.

ln anul 2020 s-auinifiat/derulat 6 proceduri de achizilii publice astfel:

Nr.
Crt.

Denumirea lucririi Procedura de
achizilie

1

Servicii de proiectare si executie de lucrdri avAnd ca

obiect "Reabilitare pod pe DJ 121.A km 31+100 si
modernizare DJ 121A Moacga - Pddureni km 31+000 -
32+700

Procedurd
simplificatd

2.
Reabilitare drum judelean,,Interjud Covasna-Harghita"
tronson Covasna DJ 131 km 22+830-38+62'1.

Licitafie deschisd

J

Demolare pod metalic i construire pod nou peste pArAul
Aita la km 9+951 si reamenajarea intersectiei intre
drumul judefean DJ131 gi drumul judefean DIIZ'J.A,

devierea circulafiei de pe drumul judelean DI 131, cu
pod provizoriu, localitatea Aita Mare, iudet-ul Covasna".

Proceduri
simplificatd

4.

Servicii de dirigenlie de gantier" pentru proiectul
Reabilitare drum judefean ,,Interjud Covasna-Brasov" de
la DN 12la DN 13 prin Malnag Bdi, Baraolt, Augustin gi

Mdierug - tronson "Covasna de la DN l2prin Malnas
Bdi, Baraolt pAna la limita iudef Augustin si Mdierup

Procedurd
simplificatd

5

Reabilitare drum judelean "Interjud Covasna-Brasov" de
la DN 12la DN 1,3 prin Malnag Bii, Baraolt, Augustin qi

Mdierug - tronson "Covasna de la DN L2 prin Malnag
Bdi, Baraolt pAnd la limitd iudet Augustin si Mdierus

Licitatie deschisd

6. Achizitionarea a 2 autoutilitare 4x4
Procedurd
simplificatd

In afara procedurilor de achizilie publicd au mai fost derulate un numdr de 16

achizilii directe.
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Aceasti activitate s-a efectuat in doui faze:

1. Acordul prealabil care se elibereazi la cererea beneficiarului la faza de proiectare,
pentru amplasarea unor construcfii sau instalalii irr zona drumurilor;

2. Autorizatia de amplasare si acces la drum, care se elibereazi inainte de irrceperea
lucririlor ir zona drumului.

Eliberarea acordurilor gi a autorizafiilor s-a ff,cut pebaz6. de documentalii depuse de

cltre solicitanfi.

In cursul anului 2020 s-au eliberat in total 40 de acorduri prealabile gi autorizalii de
amplasare gi acces la drum, fir valoare totali de9.902,47lei. (ANEXA 3).

E. REVIZII CURENTE ALE DRUMURILO& PODURILOR 9I PASAIELOR.

Revizia drumurilor, podurilor, pasajelor are ca scop luarea din timp a misurilor
necesare desfdgurdrii circulaliei rutiere ir:r condilii de siguranli qi menlinerea permanenti a

drumurilor ir:r stare de viabilitate corespunzitoare. S-au verificat: partea carosabili,

acostamentele, taluzurile, ganfurile, parapelii podurilor, indicatoarele de circulafie, marcajele,

lucririle de consoliddri gi apirlri, plantafiile, podurile, podelele gi pasajele.

F. REVIZII SPECIALE ALE DRUMURILO& PODURILOR $I PASAIELOR.

Reviziile speciale s-au efectuat conform prevederilor ,,Normativului indicativ AND
504-2007" in baza unui program aprobat de geful de serviciu.

G. LUCRART DE iNrnElnEnE $r DE TOALETTZARE A DRUMURTLOR

IUDETENE EXECUTATE CU AUTOSPECIALA MULTIFUNCTIONALA
UNIMOG 4OO.

Tabelul urmitor cuprinde lucrdrile efectuate in anul2020 qt autospeciala UNIMOG 400:

Denumirea lucririr U.M. Cantitate
Tlierea acostamentelor mp 0

Cosirea vegetaf iei ierboase hectar 972,00ha
Defiqare tufiquri,toaletare arbori,tiiere crengi hectar 0,7 ha

Plantare stAlpi indicatoare rutiere buc 47

Reprofilare, sdpare pant-uri km 0

Luratrre mecanrca a zapezr km 16

Km parcuEi km 6057

Ore lucrate ore 645
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Curdtire mecanice a zdpezii km "J,6

Km parcuqi km 6057

Ore lucrate ore 645

H. URMARIREA EXECUTEI LUCRARILOR, VERIFICAREA SITUATIILOR DE
LUCRARI, RECEPTIONAREA $I DECONTAREA LUCRARILOR.

In cursul anului 2020 s-a urmerit comportarea in timp gi s-a efectuat receplia finald la

un numer de 9 lucrdri contractate in anii 2017,2018 gi 201,9 . (ANEXA 4)

in anul 2020 Serviciul de Administrare a Drumurilor Judelene a efectuat urmdrirea

execuliei a 25 lucrdri qi servicii, verificarea situaliilor de lucrdri, receplia la terminarea

lucrdrilor gi decontarea acestora. Lucrdrile care au necesitat recepfie la terminarea lucrdrilor
au fost in numdr de 7 gi sunt prezentate in ANEXA 5.

S-au elaborat 13 proiecte de hotdrAri:

1. H.C.J. nr. 7612020-pentru modificarea anexei nr. 2 la H.C.J. nr. 11212014 privind
aprobarea documentaliilor tehnico-economice, faza Documentalie de Avizare a

Lucrdrilor de Intervenfii gi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru

obiectivul de investilie ,,Modernizare DJ 121A km 0+000 - 22+550, tntorsura Buzdului-
Valea Mare-Boro$neu Mic-Borogneu Mare -DN 13E, judeful Covasna" Consiliul

Judelean Covasna.

2. H.C.I. nr.7712020 pentru modificarea articolului 1 din H.C.J. nr. 13012018 privind
asigurarea finanldrii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanfeazi de la bugetul

de stat prin Programul Nalional de Dezvoltare Locald pentru obiectul de investilie

,,ModernizareDJ 121,A KM 0+000 - KM 22+550, intorsura Buzdului - Valea Mare -

Borogneu Mic - Borogneu Mare - DN 13E"

3. H.C.I. nr. 8612020 privind atribuirea directd a lucrdrilor si serviciilor de intretinere

curentd pe timp de vard in anul 2020 a drumurilor judelene cdtre S.C. Drumuri si

Poduri Covasna S.A.

4. H.C.I. nr. 9212020-pentru modificarea anexei nr. 2 la H.C.J. nr. 3812017 privind
aprobarea Documentafiei de avizare a lucririlor de interventie gi a indicatorilor
tehnico-economic pentru investifia ,,Demolare pod metalic existent si construire pod
nou peste pArAul Aita la km 9+951 si reamenajarea intersectiei intre drumul judefean

DJ 131 gi drumul judefean DJlz'J.A, devierea circulafiei pe drumul judelean D] 131 cu

pod provizoritr,localitatea Aita Mare, judeful Covasna"

5. H.C.I. nr. 9312020 pentru modificarea articolului 1 din H.C.J. nr. 79120L9 privind
asigurarea finan!5rii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanleazd de la bugetul

de stat prin Programul Nalional de Dezvoltare Local5 pentru obiectul de investilie

,,Demolare pod metalic existent si construire pod nou peste pArAul Aita la km 9+95L si
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reamenajarea intersectiei intre drumul judelean DJ 131 gi drumul judelean DJ121A,

devierea circulaliei pe drumul judefean DJ 131 cu pod provizoriu, localitatea Aita
Mare, judelul Covasna"

H.C.J. nr. 108/2020 privind incadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor publice,

aflate in administrarea Consiliului Judelean Covasna, pentru perioada de iarnd 2020-

20201

H.C.l. nr.70912020 pentru modificarea anexei nr. 2 la HotdrArea Consiliului Judetean
Covasna nr.60120'1.6 cu privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme gi

consumul de carburanfi pentru Consiliul Judelean Covasna gi instituliile publice de

interes judelean

H.C.I. nr. 11012020 pentru modificarea articolului L din H.C.J. nr. 80/2019 privind
asigurarea finanldrii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanleazi de la bugetul

de stat prin Programul Nalional de Dezvoltare Local5 pentru obiectivul de investilie

,,Reabilitare pod pe DI 12LA, km 31+100 gi modernizare DI 12IA Moacga - Pidureni
km31+000 -32+700"
H.C.I. nr.11612020 pentru modificarea anexei nr.2la HotdrArea Consiliului Judefean
Covasna nr.60120'1.6 cu privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme gi

consumul de carburanli pentru Consiliul judelean Covasna qi instituliile publice de

interes judelean

H.C.J. nr.12612020 pentru modificarea anexei nr.2la HotdrArea Consiliului Judefean
Covasna nr.8612020 privind atribuirea directd a lucrdrilor si serviciilor de intretinere

curentd pe timp de varX in anul 2020 a drumurilor judefene cdtre S.C. Drumuri gi

Poduri Covasna S.A.

H.C.I. nr.13912020 privind aprobarea participdrii Judelului Covasna la ,,Programul de

stimulare a innoirii Parcului auto nafional2020-2024"

H.C.J. nr. 14512020 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului

]udefean Covasna

H.C.J. nr. 14612020 privind atribuirea directd a lucrdrilor gi serviciilor de intretinere

curentd pe timp de iarnd a drumurilor judefene cdtre S.C. Drumuri qi Poduri

Covasna S.A.

H.C.l. nr. '1.4812020 pentru modificarea gi completarea H.C.J. nr. 1.4512020- privind
organLzarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului ]udefean Covasna

H.C.J. nr.17512020 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului
gi de Urbanism de pe lAngd Consiliul Judelean Covasna

8

9

10

1,7

72.

13
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I. COORDONAREA ACTIVITAIU DE TRANSPORT AUTO AL CONSILIULUI
IUDETEAN COVASNA (iNTOCUIREA DOCUMENTELOR SPECIFICE
ACTIVITAITT, APROVIZIONAREA CU PIESE DE SCHIMB, COMBUSTIBIL,
ETC.)

Aldturi de activitdlile legate de administrarea drumurilor judelene intrd in
atribuliile SADJ-ului, coordonarea activitdlii de transport auto al Consiliului
Judelean Covasna. Activitdlile desfdgurate in anul 2020 in acest domeniu au vizat:

- intrefinerea, repararea gi exploatarea autovehiculelor din dotarea
Consiliului Judelean Covasna

- intocmire de programe de utilizare
- aprovizionarea lubrifianlilor gi carburanlilor
- efectuarea inmatriculdrii vehiculelor, a reviziilor gi inspecliilor tehnice

periodice ITP
- incheierea contractelor, in ceea ce privegte asigurdrile obligatorii: RCA gi

Casco, efectuarea pldlii rovignetelor (taxelor de drum)
- intocmirea actelor privind consumul de carburanti gi lubrifianli
- intocmirea figelor activitdlilor zilnice pentru fiecare magind din dotare gi a

foilor de parcurs.
in 2020 cheltuielile totale in ceea ce privegte intrefinerea, repararea si exploatarea

autovehiculelor din dotarea Consiliului Judelean Covasna s-au ridicat la valoarea de
534.422,93 lei, din care:

a) Achizifionare auto in valoare totali de196.587,35 lei:

2020, in valoare de79.949,35 lei

b) pentru carburanfi: 159.200,00 lei;

c) Asiguriri(RCA+CASCO) + taxe drum 65.969,56Lei;

d) reparalii+ revizii gi inspeclii(altele): 112.662,02Lei.
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vI.
COMPARTIMENTUL RELATII EXTERNE

Implementarea programului cadru de acfiuni pe anul 2020 al Consiliului Judetean
Covasna in domeniul relafiilor externe adoptat prin Hotdrarea nr. 3912020 a fost dati peste
cap ince din luna martie odatd cu aparilia pandemiei cauzate de virusul SarsCov2.
Restriciliile impuse, introducerea stdrii de alerti, respectiv cea de urgenfd aplicatd la
inceputul lunii anului au interzis mobilitatea gi organizarea oricdrui eveniment, punAnd
cooperarea noastri internationali in noi parametri.

in acest scop, cele doui evenimente de importanfd internafionald, care au necesitat luni
de lucrdri pregdtitoare - Sesiunea plenard de primduard a Adundrii Regiunilor Europene (ARE)

programatd pe 10-13 martie, respectiv Conferinla internalionald a judecdtorilor constitulionali
programatd pentru 27-29 martie - au fost anulate din cauza situaliei epidemiologice si

introducerea stdrii de urgenld.

Pe data de 22 ianuarie am sdrbdtorit la Sf. Gheorghe Ziua Culturii Maghiare.
Evenimentul organizat de cdtre Consiliul ]udelean Covasna gi Centrul de Culturd al

Judefului Covasna, a cuprins un spectacol festiv la care au participat judefele infrdtite gi,

comunitdfile partenere din diaspord. in cadrul ceremoniei de gald, a fost inmAnat Premiul
Pentru Culturd, care in anuI2020 a fost acordat etnografului gi profesorului Albert Ern6. Au
fost prezenfi oaspefi din Budapesta, judelele B6cs-Kiskuru B6k6s, Heves, J6sz-Nagykun-
Szolnok, Veszpr6m, Zala, precum si oaspelii noqtri din diaspora Cluj, Bistrita-Ndsdud,
Brasov, Hunedoara, Alba, Maramureg gi Sibiu. Programul de gald a oferit o oportunitate de a
slrbdtorii impreund cu comunitdlile cu care cultivim si ne leagd o prietenie gi un parteneriat
aparte. La spectacolul de gald au fost rostite alocutiuni de citre preqedinfii judelelor infrdtite,
astfel: dI. ZaIai Mih61y, pregedintele Autoguverndrii judefului B6k6s, dl. juh6sz Simon
Attila, pregedintele Autoguverndrii Judefului Fleves, dl. Borb6s Zolt6n, vicepregedintele
Autoguverndrii judefului lAsz Nagykun Szolnok, dl. Rideg Lilszl6, pregedintele
Autoguverndrii Judelului BAcs-Kiskun, subliniind importanta si rolul cheie pe care joacd

relafiilor personale si profesionale in consolidarea relafiilor de irfrdfire. Mesajul comunitdlii
maghiare din judeful Sibiu a fost rostit de cdtre deputatul Benedek Zakariils, iar mesajul
comunitdlii din judeful Alba a fost transmis de pregedintele organizaliei maghiare, Vincze
Andr6s. Pregedintele Autoguverndrii Judefului Veszpr6m, dl. PolgArdy Imre, dI.6rriLAszlo,
Pregedintele Autoguverndrii Judefului Baranya, dl. PAI Attila, Presedintele Autoguvernirii
]udefului Zala, respectiv dl. Apjok Norbert, deputa! reprezentant al comunitdlilor
maghiarilor din Maramureq, au salutat participantii intr-un mesaj video. Spectacolul a fost
imbogdlit cu momentele festive ale ansamblurilor si grupurilor de artisti, muzicieni,dansatori
venifi din Ungaria gi din tard.

E



G i-,-rn-siirui lLrrJetealr Ltr\,.lsl-t6 - Rape,i.t de acti'.'itate - 202()

Pregedintele Autoguvernirii Judelului Baranya, dl. P6l Attila, Pregedintele Autoguverndrii
Judet-ului Zala, respectiv dl. Apjok Norbert, deputat, reprezentant al coraunitdtiior
maghiarilor din Maramureg, au salutat participanfii intr-un mesaj video. Spectacqlul a fost
intregit cu momente festive susfinute de ansambluri gi grupuri de artisti, rnuzicieni,
dansatori din Ungaria gi din gari.

Consiliul Judefean Covasna si Autoguvernarea Jridelului Szabolcs-Szatm6r-Bereg din
Ungaria au organizat in data de 30 ianuarie 2020 o conferin{d in spiritul cooperdrii gi a
mogtenirii Sfdntului Ladislau. Evenimentul a fost gizduit de Biserica Unitariand din Chilieni
(frescele din nava bisericii prezintd scene din Legenda SfAntuiui Ladislau, unici i:r Europa) qi
de Biblioteca Judeteani Bod P6ter din SfAntu Gheorghe, unde au suslinut prelegeri
cercetetori istorici ai SfAntului Ladislau precum Balla Ede, Sashalmi-Fekete Tam{s, Szatm6ri
Istv6n 9i ]an6 Mih61y.

La invitafia pregedintelui consiliului judefean, in perioada 3-5 februarie am primit
oizita ill. Dr. KOZMA Akos, comisarul pentta ibryturite funilamantale ale omului. $efulOficiul Comisarului pentru Drepturile Fundamentale din Ungaria (Institufia
Ombudsmanului) din Budapesta a efectuat o viziti de studiu, in cadrul ciruia am prezentat
funcfionarea autoritililor locale, proiectele de investitiile demarate de primirii. Totodati am
prezentat gi activitatea Serviciului de Asisten!5 Juridici pentru Minorit5li ,,Mik6 Imre"si am
convenit asupra viitoarelor forme de cooperare institufionali.

In martie 2020 Guvernul Ungariei a trimis o dona$.e semnificativi const6nd din
echipamentele de protecfie, materiale sanitare gi dezinfectan$. Donafia a fost destinatl celor
care lupti in prima linie impotriva pandemiei. Prin aceasti donape, in judelul Covasna au
ajuns 39'800 mlgti FFP, 2.200 combinezoane, 400 m6gti de protecfie din plexiglas, 13.000
perechi de mlnuqi de protecfi.e, 640 qepci de protecfie, 1.300 botosei, 1.850 litri solufie de
dezinfectanli,42S ochelari de protecfie. Echipamentele de protecfie si materialele sanitare au
fost distribuite urmitoarelor institulii: Spitalul judefean de Urgenli Dr. Fogoly6n Krist6f,
spitalelor origenegti din Baraolt, intorsura Buziului" TArgu Secuiesc si Covasna, Direcfia
]udefeand de Asistenld Sociali qi Proteclia Copilului Covasna, Direcfia de Sdnitate publicd
]udefeani Covasna, Serviciul de Ambulanld judelean Covasna, Camera Stomatologilor din
judeful Covasna, Caritas Alba Iulia - judelul Covasna, Fundafia Cregtind Diak6nia, Primdria
SfAntu Gheorghe qi Consiliul ]udefean Covasna.

A doua trangd a venit in noiembrie 2020 din partea Ministerului de Externe al
Ungariei, constAnd in 120.000 mSgti medicale, care au fost distribuite cdtre Direcfia Generald
de Asistenld Sociald si Proteclia Copilului, Cdminul de Bitrdni din Hdghig, Spitalul judelean
de Urgenli Dr. Fogoly6n Krist6f, spitalele origenesti din Baraolt, intorsura Buzdului, TArgu
Secuiesc gi Covasn4 Spitalul de Recuperare Cardiovasculari "Dr. Benedek G6za' din
Covasna, Ciminul ,,Zathureczky Berta' din Sfantu Gheorghe.

in perioad a 2O-2L februarie 2020, o delegatie din fudeluI Szabolcs-Szatm6r-Bereg din
Ungari4 avAnd in componentd deputafi parlamentari, primari gi viceprimari au intreprins o
vizitd in iudeful Covasna, avAnd intAlniri cu reprezentanlii unitefllor administrativ teritoriale
judelene si locale, in special cu acele primdrii unde existd rela[ii d,e parteneriat, disculiile
axAndu-se pe schimburi de experientd, precum si demararea unor proiecte de finanfare
comund pentru a sustine programele comune de parteneriat.
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In anul Coeziunii Nafionale, in data de 30 iulie 2020, Consulatul General al Ungariei
la Miercurea Ciuc, in parteneriat cu Consiliul Judefean Covasna a organizat ceremonia de

ilecernarc a Crucii Caztalerului Ordinului de Merit al Ungariel pentru sase veterani de
rdzboi. Distincliile au fost inmAnate personal de cdtre geful Consulatului General al Ungariei
din Miercurea Ciuc, dl. T6th LAszl6la domiciliul veteranilor, intr-un cerc familial restrAns, cu
respectarea mdsurilor de restricfii, obligafii gi de siguranfd epidemiologicd. Ordinul de merit
maghiar a fost acordat veteranilor de rdzboi Bartha Mih6ly din Sf.Gheorghe, domnului Bo6r
Imre din Baraolg domnului M6t6 Lajos din Tinoasa, dl. Nagy S6ndor din Sf.Gheorghe, dl.
Szov6rfi Arpild, din Malnag gi dl. T6dor Antal din Lemnia. in acelagi timp, veteranilor li s-a

inmAnat o diplomd de merit din partea pregedintelui Consiliului judetean Covasna, dl.
Tam6s S6ndor, care a multumit veteranilor pentru curajul de care au dat dovadd in timpul
celei de-a doua conflagrafii mondiale, dar nu in ultimul rAnd gi pentru faptul cd veteranii
reprezintd pentru generafiile actuale un modelul uman exceplional ce poate fi luat ca

exemplu de viafd.

@
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