
MONITORUL OFICIAL 
 

al 
 

JUDEŢULUI COVASNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anul XVI, Nr. 1 
HOTĂRÂRI, DISPOZIŢII 

ŞI ALTE ACTE 
Ianuarie 2007 

 

S U M A R 
 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN COVASNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Hotărârea Pag. 

1 cu privire la repartizarea pe unităţi 

administrativ-teritoriale a cotei de 20% din 

sumele defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 

şi din cota de 22% din impozitul pe venit 

pentru susţinerea programelor de dezvoltare 

locală şi pentru proiecte de infrastructură pe 

anul 2007 
 

3 

2 cu privire la repartizarea pe unităţi 

administrativ-teritoriale a sumelor defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor privind drumurile 

judeţene şi comunale pe anul 2007 
 

4 

3 privind aprobarea Organigramei şi a 

Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna 

4 

4 pentru modificarea şi completarea anexelor 

nr. 1-3 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 121/2005 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcţii şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a Centrului de Cultură al judeţului Covasna 
 

9 

5 privind aprobarea bugetului Consiliului 

Judeţean Covasna şi al instituţiilor publice 

de interes judeţean, pe anul 2007 
 

10 

6 cu privire la aprobarea bugetului fondurilor 

externe nerambursabile pe anul 2007 al 

Consiliului Judeţean Covasna 

12 

 

Nr. Hotărârea Pag. 

7 privind utilizarea în anul 2007 al fondului 

de rulment propriu al Consiliului Judeţean 

Covasna 
 

14 

8 privind iniţierea demersurilor necesare 

pentru achiziţionarea unui imobil 
 

15 

9 pentru aprobarea măsurilor privind obiectivul 

de investiţie „Alimentarea cu apă a localităţii 

Ghelinţa, comuna Ghelinţa, judeţul Covasna” 
 

15 

10 cu privire la aprobarea activităţii desfăşurate 

de Consiliul Judeţean Covasna în domeniul 

relaţiilor externe în cursul anului 2006, 

precum şi a programului cadru de acţiuni 

pe anul 2007 în acest domeniu 
 

16 

11 pentru modificarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 92/2004 

privind aprobarea Programului de transport 

rutier de persoane prin servicii regulate în 

trafic judeţean, în judeţul Covasna, pentru 

perioada 2005-2007, cu completările ulterioare 
 

16 

12 pentru modificarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 53/2006 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la obiectivul de investiţii: 

„Intervenţii urgente de consolidare la furnalul 

istoric de la Bodvaj, satul Herculian, comuna 

Băţani” 
 

17 

 



 2 

ALTE ACTE 
 

PLANUL STRATEGIC de activităţi al A.T.O.P. Covasna pentru anul 2007 19 

RAPORT privind liberul acces la informaţiile de interes public asigurat de Consiliul Judeţean Covasna în perioada iulie-

decembrie 2006 21 

RAPORT privind transparenţa decizională a Consiliului Judeţean Covasna, în anul 2006 22 

RAPORT cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Covasna în semestrul II al anului 

2006 23 
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HOTĂRÂREA Nr. 1/2007 
 

cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 

cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 

22% din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de 

dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură pe anul 

2007 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară 

din 12 ianuarie 2007, analizând Raportul Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Covasna cu privire la repartizarea pe unităţi 

administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

locale şi din cota de 22% din impozitul pe venit pentru 

susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte 

de infrastructură pe anul 2007, văzând Raportul Direcţiei 

Economice, având în vedere: art. 33, alin. (3), lit. „b” şi (5) din 

Legea. nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Legea 

bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, în temeiul art. 104, 

alin. (1), lit. „f” şi ale art. 109, alin. (1) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-

teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 22% 

din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare 

locală şi pentru proiecte de infrastructură pe anul 2007, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi 

Direcţia Economică. 
 

Sf. Gheorghe, la 12 ianuarie 2007 

Demeter János 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

JAnexă la Hotărârea nr. 1/2007 
SITUAŢIE 

privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale şi din cota de 22% din impozit pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură, 

pe anul 2007 (mii lei) 

Nr. 

crt. 
Unitatea administrativ-teritorială 

Programe cofinanţate/ 

mii lei 

din care 

Sume defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată 

Cote defalcate din 

impozitul pe venit 

1 Aita Mare 50 30 20 

2 Arcuş 50 30 20 

3 Barcani 50 30 20 

4 Băţani 150 90 60 

5 Belin 150 90 60 

6 Bixad 100 60 40 

7 Bodoc 150 90 60 

8 Boroşneul Mare 20 12 8 

9 Brateş 50 30 20 

10 Brăduţ 150 90 60 

11 Breţcu 150 90 60 

12 Catalina 50 30 20 

13 Cernat 150 90 60 

14 Chichiş 100 60 40 

15 Comandău 20 12 8 

16 Dalnic 50 30 20 

17 Dobîrlău 100 60 40 

18 Ghelinţa 150 90 60 

19 Ghidfalău 100 60 40 

20 Hăghig 50 30 20 

21 Ilieni 150 90 60 

22 Lemnia 50 30 20 

23 Malnaş 100 60 40 

24 Mereni 50 30 20 

25 Micfalău 50 30 20 

26 Moacşa 100 60 40 

27 Ojdula 20 12 8 

28 Ozun 150 90 60 

29 Poian 20 12 8 

30 Reci 150 90 60 

31 Sita Buzăului 100 60 40 

32 Sînzieni 150 90 60 

33 Turia 150 90 60 

34 Valea Crişului 50 30 20 

35 Valea Mare 50 30 20 

36 Vîlcele 50 30 20 

37 Vîrghiş 50 30 20 

38 Zagon 150 90 60 

39 Zăbala 50 30 20 

40 Estelnic 100 60 40 

Total comune 3.580 2.148 1.432 

1 Sfîntu Gheorghe  370 222 148 

2 Tîrgu Secuiesc  200 120 80 

3 Covasna 150 90 60 

4 Baraolt 200 120 80 

5 Întorsura Buzăului 178 113 65 

Total general 4.678 2.813 1.865 
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HOTĂRÂREA Nr. 2/2007 
 

cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-

teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile 

judeţene şi comunale pe anul 2007 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară 

din 12 ianuarie 2007, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Covasna cu privire la repartizarea pe 

unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind 

drumurile judeţene şi comunale pe anul 2007, văzând Raportul 

de specialitate întocmit de Direcţia Economică, având în 

vedere prevederile: Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, art. 13, lit. „d” din Legea bugetului de stat pe anul 2007 

nr. 486/2006, H.G. nr. 577/1997, pentru aprobarea Programului 

privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a 

satelor, conectarea satelor la reţeaua de electrificare şi reţelele 

telefonice, republicată; în temeiul art. 104, alin. (1), lit. „f” şi 

ale art. 109, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-

teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi 

comunale pe anul 2007, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi 

Direcţia Economică. 
 

Sf. Gheorghe, la 12 ianuarie 2007 

Demeter János 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

Anexă la Hotărârea nr. 2/2007 
SITUAŢIE 

privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

drumuri judeţene şi comunale, pe anul 2007 (mii lei) 
 

Nr. 

crt 
Unitatea administrativ-teritorială 

Sume defalcate din TVA pentru 

drumuri judeţene şi comunale 

1 Brăduţ 70 

2 Breţcu 40 

3 Catalina 60 

4 Chichiş 70 

5 Dobîrlău 90 

6 Ojdula 60 

7 Ozun 140 

8 Turia 80 

9 Zagon 40 

10 Zăbala 200 

Total comune 850 

11 Consiliul jud. Covasna 3.641 

Total general 4.491 

 

HOTĂRÂREA Nr. 3/2007 
 

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 30 ianuarie 2007, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, cu privire la 

proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a 

Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna, având în vedere: Raportul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Covasna întocmit în acest sens, rapoartele comisiilor de 

specialitate, Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului; O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 1024/2004 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. 

nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei 

de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, cu modificările 

ulterioare, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 17/2006 pentru 

aprobarea Strategiei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna pe anul 2006, în conformitate cu 

prevederile: H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului 

instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de 

personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 

instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 

privind serviciile sociale, cu modificările ulterioare, art. 1, alin. (3) 

din anexa la H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-

cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului, art. 12, alin. (2) din anexa 

la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 104/2005 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Covasna, ţinând cont de avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici nr. 1002412/18.01.2007, înregistrat la D.G.A.S.P.C. 

Covasna sub nr. 1062/23.01.2007, în baza art. 104, alin. (2) lit. 

„c” şi în temeiul art. 109 alin. (1) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Având în vedere neîndeplinirea condiţiei prevăzută 

în art. 4 al Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 159/2006 

privind reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna, se constată neaplicabilitatea acesteia 

şi în consecinţă stabileşte că Hotărârea nr. 159/2006 este şi 

rămâne abrogată. 

Art.2. Începând cu data de 1 februarie 2007, se aprobă 

Organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna, conform anexei nr. 1. 

Art.3. Cu aceeaşi dată se aprobă Statul de funcţii al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Covasna, conform anexei nr. 2. 

Art.4. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se 

abrogă Hotărârea nr.142/2006 a Consiliului Judeţean Covasna, 
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privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Covasna, precum şi orice alte dispoziţii contrare. 

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri, se însărcinează Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 30 ianuarie 2007 

Demeter János 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 3/2007 

 

 
Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 3/2007 

STATUL DE FUNCŢII 

al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna 
 

FUNCŢII PUBLICE 
 

Nr. 

crt. 

Categorii de funcţii publice 
Clasa Gradul profesional 

Treaptă de 

salarizare Funcţia publică de conducere Funcţia publică de execuţie 

I. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna-aparat propriu 

1. Director General Consilier I Superior 1 

2. Director General adjunct Consilier I Superior 1 

3. Director General adjunct Consilier I Superior 1 

4. Director General adjunct Consilier I Superior 1 

a. Serviciu de prevenire, suport şi sprijin familial 

5.  Inspector I Principal 2 

6.  Inspector I Asistent 2 

7.  Inspector I Asistent 2 

8.  Inspector I Debutant  

b. Serviciu rezidenţial şi evaluare preliminară 

9.  Inspector I Principal 1 

10.  Inspector I Debutant  

11.  Inspector I Debutant  

12.  Inspector I Asistent 1 

13.  Inspector I Asistent 2 

14.  Inspector I Asistent 3 

15.  Inspector I Debutant  

16.  Referent III Principal 1 

c. Serviciu de asistenţă maternală 

17. Şef serviciu Consilier I Superior 1 

18.  Inspector I Superior 3 

19.  Inspector I Principal 2 

20.  Inspector I Asistent 2 

21.  Inspector I Asistent 3 

22.  Inspector I Debutant  

23.  Inspector I Asistent 2 

24.  Inspector I Asistent 3 

25.  Inspector I Principal 1 
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Nr. 

crt. 

Categorii de funcţii publice 
Clasa Gradul profesional 

Treaptă de 

salarizare Funcţia publică de conducere Funcţia publică de execuţie 

d. Serviciu de plasament familial şi adopţii 

26. Şef serviciu Consilier I Principal 1 

27.  Consilier I Superior 1 

28.  Inspector I Superior 2 

29.  Inspector I Principal 1 

30.  Inspector I Asistent 2 

31.  Inspector I Asistent 3 

32.  Inspector I Debutant  

33.  Inspector I Asistent 2 

34.  Referent III Superior 1 

35.  Referent III Superior 1 

e. Secretariatul Comisiei pentru protecţia copilului  

36.  Inspector I Superior 1 

37.  Referent III Superior 1 

38.  Referent III Principal 2 

f. Serviciul de evaluare complexă 

39.  Inspector I Superior 2 

g. Audit public intern 

40.  Auditor I Principal 2 

h. Compartiment contencios şi juridic 

41.  Consilier juridic I Principal 1 

42.  Consilier juridic I Debutant  

43.  Consilier juridic I Asistent 1 

i. Biroul de monitorizare, strategii, sinteze, proiecte, programe 

44.  Inspector I Superior 1 

45.  Inspector I Principal 1 

46.  Referent de spec. II Asistent 1 

47.  Inspector I Asistent 2 

48.  Inspector I Asistent 2 

j. Compartimentul de coordonare a activităţii administraţiei publice locale, ONG-uri, relaţii cu publicul 

49.  Referent III Superior 1 

50.  Referent de spec. II Asistent 1 

k. Biroul economic, finanţe, contabilitate 

51. Şef birou Consilier I Superior 1 

52.  Inspector I Superior 3 

53.  Inspector I Asistent 3 

54.  Referent III Superior 1 

55.  Referent III Superior 1 

56.  Referent III Principal 1 

57.  Referent III Principal 3 

58.  Referent III Principal 1 

l. Biroul resurse umane 

59. Şef birou Consilier I Principal 1 

60.  Consilier I Superior 1 

61.  Referent III Superior 1 

62.  Referent III Superior 1 

63.  Referent III Superior  1 

64.  Referent III Principal 3 

m. Compartimentul tehnic, patrimoniu, achiziţii publice 

65.  Inspector I Superior 2 

66.  Inspector I Asistent 1 

67.  Inspector I Asistent 2 

68.  Referent de spec. II Superior 1 

69.  Referent III Principal 1 

n. Serviciul de îngrijire de tip familial a persoanelor adulte 

70. Şef serviciu Consilier I Superior 1 

71.  Consilier I Superior  1 

72.  Inspector I Principal 1 

73.  Inspector I Principal 1 

74.  Inspector I Principal 2 

75.  Inspector I Asistent 2 

76.  Inspector I Asistent 2 

77.  Inspector I Asistent 2 

78.  Referent de spec. II Asistent 1 

79.  Referent III Superior 1 

80.  Referent III Asistent 1 

o. Secretariatul Comisei de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi 

81.  Referent III Superior 1 

82.  Referent III Superior  1 

TOTAL 82 

 

 

PERSONAL CONTRACTUAL 
 

Nr. crt. 
Funcţia Nivelul 

studiilor 

Gradul profesional/ 

treapta profesională de execuţie de conducere 

I. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna – aparat propriu 

a. Serviciu de prevenire, suport şi sprijin familial 

83. Psiholog  S  

84. Psiholog  S  
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Nr. crt. 
Funcţia Nivelul 

studiilor 

Gradul profesional/ 

treapta profesională de execuţie de conducere 

b. Serviciu rezidenţial şi evaluare preliminară 

85. Psiholog  S  

86. Psiholog  S  

c. Serviciu de asistenţă maternală 

87. Psiholog  S  

88. Psihopedagog  S  

d. Serviciu de plasament familial şi adopţii 

89. Psiholog  S  

e. Serviciul de evaluare complexă 

90. Psiholog  S  

91. Psihopedagog  S  

92. Medic  S  

93. Medic  S  

f. Serviciul administrativ 

94. Administrator Şef serviciu M I 

95. Referent  S/SSD IA 

96. Referent  S/SSD IA 

97. Referent  M IA 

98. Muncitor calif (cond. auto)  M I 

99. Muncitor calif (cond. auto)  M I 

100. Muncitor calif (întreţinere)  M I 

101. Îngrijitor (curăţenie)  M I 

g. Comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi 

102. Medic Primar Preşedinte S  

II. Centru de Plasament nr. 2 Tg. Secuiesc 

102,5 Inspector de specialitate Şef centru S IA 

103,5 Educator – învăţător Şef casă PL I 

104,5 Educator Şef casă M Def. 

105,5 Educator de specialitate Şef casă M  

106,5 Educator de specialitate Şef casă PL  

107,5 Asistent medical  PL/M  

108,5-124,5 Educator de specialitate  PLM/G  

125,5 Referent  M IA 

126,5 Administrator  M I 

127,5 Muncitor calif (cond. auto)  M/G I 

128,5 Muncitor calif (întreţinere)  M/G III 

129,5 Îngrijitor (curăţenie)  M/G I 

III. Centru de Plasament nr. 3 Întorsura Buzăului 

130,5 Inspector de specialitate Şef centru S II 

131,5 Educator  M Def. 

132,5- 134,5 Educator de specialitate  PL/M/G  

135,5 Administrator  M II 

136,5 Muncitor calif (cond.auto)  M/G III 

137,5- 138,5 Muncitor calif (bucătar)  M/G V 

IV. a. Complex de Servicii comunitare Baraolt 

139.5 Inspector de specialitate/ medic specialist Şef serviciu S IA 

140,5 Administrator  PL/M I 

141,5 Muncitor calif (întreţinere)  M/G I 

142,5 Muncitor calif (bucătar)  M/G III 

IV. b. Casa familială Baraolt 

143,5 Inspector de specialitate/asistent medical principal/ referent Şef casă S/PL/M II/IA 

144,5- 147,5 Educator de specialitate  PL/M/G  

IV. c. Centru de zi Baraolt 

148,5- 150,5 Educator de specialitate  PL/M/G  

IV. d. Centru de reabilitare Baraolt 

151,5 Psihopedagog  S/SSD  

152,5 Asistent medical principal  PL/M  

153,5- 154,5 Educator de specialitate  PL/M/G  

IV. e. Centru rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi Baraolt 

155,5- 160,5 Educator de specialitate  PL/M/G  

161,5- 162,5 Asistent medical principal  PL/M  

V. Centru de Plasament nr. 6 Olteni 

163,5 Referent/Învăţător Şef centru M IA/I 

164,5 Referent   M IA 

165,5 Administrator  M I 

166,5- 181,5 Educator de specialitate  PL/M/G  

182,5 Asistent medical principal  PL/M  

183,5 Psiholog  S  

184,5 Îngrijitor curăţenie  M/G I 

185,5 Muncitor calificat  M/G IV 

186,5 Muncitor calificat  M/G IV 

187,5 Muncitor calificat  M/G II 

188,5 Muncitor calificat  M/G II 

189,5 Muncitor calificat  M/G II 

190,5-191,5 Muncitor calif (bucătar)  M/G III 

192,5 Muncitor necalif (bucătar)  M/G  

193,5 Muncitor necalif (îngrijitor)  M/G  

194,5 Muncitor necalificat   M/G  

195,5 Spălătoreasă  M/G  
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Nr. crt. 
Funcţia Nivelul 

studiilor 

Gradul profesional/ 

treapta profesională de execuţie de conducere 

VI. Centru de Primire în Regim de Urgenţă şi telefonul copilului 

196,5 Inspector de specialitate Şef centru S III 

197,5 Asistent medical principal  PL/M  

198,5 Asistent medical  PL/M  

199,5- 204,5 Educator de specialitate  PL/M/G  

205,5 Muncitor calif (bucătar)  M III 

206,5 Îngrijitor   M/G I 

VII. Complex de servicii pentru copii cu Handicap Chilieni 

 Inspector de specialitate/ psiholog Şef centru S II 

 Asistent medical  PL  

 Asistent medical  PL  

 Medic  S  

 Psihopedagog  S  

 Kinetoterapeut  S  

 Asistent social  S/M  

 Educator de specialitate  M  

 Educator de specialitate  M/G  

 Îngrijitor  M/G I 

VIII. Complex de servicii comunitare Sfintu Gheorghe 

207,5 Insp spec./Psiholog Şef centru S IA 

VIII. a. Centru de zi pentru copilul neglijat Sf.Gheorghe 

208,5-210,5 Educator de specialitate  PL/M/G  

VIII. b. Centru Maternal Sf. Gheorghe 

211,5-214,5 Educator de specialitate  PL/M/G  

215,5-216,5 Asistent medical principal  PL  

217,5 Muncitor calif (bucătar)  M/G I 

VIII. c. Casa de tip familial Sf. Gheorghe nr.1 

218,5 Inspector de specialitate/Referent  Şef casă S/M I/IA/IA 

219,5-222,5 Educator de specialitate  PL/M/G  

VIII. d. Casa de tip familial Sf. Gheorghe nr.2 

223,5 Inspector de specialitate/ Referent Şef casă S/M I/IA/IA 

224,5-227,5 Educator de specialitate  PL/M/G  

VIII. e. Casa de tip familial Ilieni 

228,5 Inspector de specialitate/ Referent Şef casă S/M I/IA/IA 

229,5-232,5 Educator de specialitate  PL/M/G  

IX. Asistenţi maternali profesionişti 

233,5- 413,5 Asistent maternal profesionist  M/G  

X. Complex de servicii comunitare Tg. Secuiesc 

X. a. Centru de coordonare Tg. Secuiesc 

414,5 Insp.de spec./Profesor-educ. Şef centru S IA/I 

415,5-416,5 Asistent social  S  

417,5 Psiholog  S  

418 Consilier juridic  S  

419 Asistent medical  PL  

420 Administrator  M I 

421-422 Referent  M IA 

423 Muncitor calif (bucătar)  M/G I 

424 Muncitor calif (cond.auto)  M/G I 

425 Muncitor calif (întreţinere)  M/G I 

426 Muncitor calif   M/G III 

X. b. Casa de tip familial Cernat 1-2 

427-428 Insp de specialit/ Referent Şef casă S/M I/IA/IA 

429-436 Educator de specialitate  PL/M  

X. c. Casa de tip familial Mereni 

437 Insp de specialit/ Referent Şef casă S/M I/IA/IA 

438-441 Educator de specialitate  PL/M  

X. d. Casa de tip familial Szentkereszthy Stefanie Tg.Secuiesc 

442-444 Educator de specialitate  PL/M/G  

X. e. Casa de tip familial Tinoasa 

445 Insp de specialit/ Referent Şef casă S/M I/IA/IA 

446-451 Educator de specialitate  PL/M/G  

X. f. Casa de tip familial Lunga 

452 Insp de specialit/ Referent Şef casă S/M I/IA/IA 

453-458 Educator de specialitate  PL/M  

X. g. Casa de tip familial Tg. Secuiesc 

459 Insp de specialit/ Referent Şef casă S/M I/IA/IA 

460-463 Educator de specialitate  PL/M  

X. h. Centru de Reabilitare Tg. Secuiesc 

464 Inspector de specialitate Şef centru S IA 

465 Asistent social  S  

466 Psiholog  S  

467 Psihopedagog  S  

468 Logoped  S  

469 Kinetoterapeut  S  

470 Medic  S  

471-479 Educator de specialitate  PL/M  

X. i. Centru de zi pentru copilul neglijat Tg. Secuiesc 

480-482 Educator de specialitate  PL/M/G  

X. j. Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane cu handicap Tg. Secuiesc 

483 Insp de specialitate Şef centru S I/IA 
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Nr. crt. 
Funcţia Nivelul 

studiilor 

Gradul profesional/ 

treapta profesională de execuţie de conducere 

484-489 Educator de specialitate  M/G  

X. k. Centru de urgenţă şi telefonul adultului  

490 Educator   M II 

491-494 Educator de specialitate  PL/M/G  

X. l. Centru de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tg Secuiesc 

495 Artterapeut  S  

495,5 Instructor de ergoterapie  M  

X. m. Centru de servicii de Recuperare Neuromotorie pt. persoane cu handicap a adultului Tg Secuiesc 

496 Medic Specialist  S  

497 Kinetoterapeut  S  

498 Asistent medical   PL  

XI. Centrul de reabilitare pentru copii cu tulburări din spectrul autist/deficienţe senzoriale 

499 Psiholog principal Şef centru S  

500 Asistent social  S  

500,5 Psiholog principal  S  

501 Medic  S  

502 – 506 Educator de specialitate  PL/M  

507 Administrator  M I 

508 Muncitor calif (bucătar)  M III 

XII. Centru de sprijin pentru tinerii peste 18 ani 

509 Asistent social/Inspector de specialitate Şef centru S Principal/IA 

510 Asistent social  S  

511 Psiholog  S  

512-514 Educator de specialitate  PL/M  

TOTAL 514 

 

HOTĂRÂREA Nr. 4/2007 
 

pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1-3 la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 121/2005 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de 

Cultură al judeţului Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din 30 ianuarie 2007, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind modificarea 

şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 

121/2005 privind aprobarea regulamentului de organizare şi 

funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii al Centrului 

de Cultură al judeţului Covasna; având în vedere: Raportul 

Direcţiei Economice; rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna; Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea 

şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, publicată în 

Monitorul Oficial al României nr. 1.038 din 28 decembrie 

2006; luând în considerare: Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 42/2006 privind darea în administrare a unor spaţii 

din imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kossuth 

Lajos, nr. 10, aflat în domeniul public al judeţului Covasna; 

adresa nr. 36 din 19 ianuarie 2007 a Centrului de Cultură al 

judeţului Covasna, înregistrată la Registratura Generală a 

Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 493 din 19 ianuarie 2007; 

ţinând cont de dispoziţiile art. 104 alin. (5) lit. „a” pct. 4 din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările 

şi completările ulterioare; în baza prevederilor art. 104 alin. (2) 

lit. „c” şi în temeiul art. 109 alin. (1) din Legea administraţiei 

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

ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic. Anexele nr. 1-3 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 121/2005 privind aprobarea regulamentului de 

organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii 

al Centrului de Cultură al judeţului Covasna, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

1. Anexele nr. 1 şi 2 se înlocuiesc cu anexele nr. 1
*
 şi 

2
*
 la prezenta hotărâre. 

2. Alineatul (2) al art. 3 din anexa nr. 3 va avea următorul 

cuprins: 

„(2) Centrul are sediul situat în Municipiul Sf. Gheorghe, Str. 

Kossuth Lajos nr. 10, judeţul Covasna.” 
 

Sf. Gheorghe, la 30 ianuarie 2007 

Demeter János 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

Anexa nr. 1* la Hotărârea nr. 4/2007 
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Anexa nr. 2* la Hotărârea nr. 4/2007 
STAT DE FUNCŢII 

al Centrului de Cultură al Judeţului Covasna 
 

Nr. 

crt. 
Funcţia de execuţie gradul/treapta Funcţia de conducere 

Nivelul 

studiilor 

Număr de 

posturi 

1 Referent gr. II  Director S 1 

2 Referent gr. I    S 2 

3 Referent gr. II    S 2 

4 Referent gr. III    S 4 

5 Referent gr. I   M 1 

6 Referent IA   M 1 

7 Contabil IA Contabil şef M 1 

8 Administrator I   M 1 

9 Muncitor III   M 1 

TOTAL 14 

 

HOTĂRÂREA Nr. 5/2007 
 

privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Covasna 

şi al instituţiilor publice de interes judeţean, pe anul 2007 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 30 ianuarie 2007, analizând Raportul Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea bugetului 

Consiliului Judeţean Covasna şi al instituţiilor publice de interes 

judeţean pe anul 2007, văzând Raportul Direcţiei Economice, 

precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, 

având în vedere: Legea. nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, precizările cuprinse în adresa nr. 124520/03.01.2007 a 

Ministerului Finanţelor Publice, Legea bugetului de stat pe anul 

2007 nr. 486/2006, în temeiul prevederilor art. 104 alin. (3), lit. 

„a”, art. 104, alin. (2) şi ale art. 109 din Legea administraţiei 

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

ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Aprobă bugetul Consiliului Judeţean Covasna şi al 

instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2007, conform 

anexelor nr. 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/8a, 1/9, 

1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 

1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25 şi 1/26, precum şi programul de 

investiţii pe anul 2007, conform anexelor nr. 2 şi 2b. 

Art.2. Aprobă numărul de salariaţi şi fondul salariilor de 

bază al Consiliului Judeţean Covasna şi al instituţiilor publice 

de interes judeţean pe anul 2007, conform anexelor 1/1p, 

1/10p, 1/11p, 1/12p şi 1/19p. 

Art.3. Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 

al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii 

de la bugetul local, conform anexelor nr. VP, VP1, VP2, VP3, 

VP4, VP5 şi VP6 precum şi programul de investiţii pe anul 

2007, conform anexelor nr. VP2inv şi VP4inv. 

Art.4. Aprobă numărul de salariaţi şi fondul salariilor de 

bază ale instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii 

de la bugetul local, conform anexelor nr. P1, P2, P3, P4, P5 şi 

P6. 

Art.5. Numărul de personal din aparatul de specialitate şi 

de la instituţiile publice de interes judeţean este cel aprobat prin 

hotărâri ale consiliului judeţean, iar ocuparea posturilor vacante 

de către fiecare instituţie se va efectua în condiţiile încadrării în 

cheltuielile de personal alocate prin prezenta hotărâre. 

Art.6. Aprobă utilizarea temporară în cursul anului bugetar 

2007 a soldului de la sfârşitul anului 2006 al fondului de rulment 

propriu al Consiliului Judeţean Covasna, pentru acoperirea 

unor goluri de casă provenite din decalaje între veniturile şi 

cheltuielile anului 2007. 

Art.7. Anexele enumerate la art. 1-4, fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Direcţia 

Economică şi instituţiile publice vizate . 
 

Sf. Gheorghe, la 30 ianuarie 2007 

Demeter János 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

 

 

 

SINTEZA BUGETULUI PE ANUL 2007 AL CONSILIULUI JUDEŢEAN COVASNA 
 

VENITURI 
 

Denumire Realizat 2006 Program 2007 

I. Venituri proprii 2099 3135 

Impozit pe profit 281 300 

Taxe pe utilizarea bunurilor (mijloace de transport) 145 150 

Venituri din proprietate (concesiuni, dividende) 569 750 

Venituri din prestări servicii (autorizaţii, susţinerea sist de prot a copilului) 1084 1400 

Alte venituri 20 535 

II. Alte transferuri voluntare 302 6 

III. Cote defalcate din impozitul pe venit 9829 11020 

Cota de 13%  6907 7564 

Cota de 22% pt Cons.Jud. 2922 3456 

IV. Sume defalcate din TVA 29824 22342 

Sume defalcate din TVA descentralizate 11879 13506 

Sume defalcate din TVA drumuri judeţene 3722 3641 

Sume defalcate din TVA echilibrare 14223 5195 

V. Subvenţii 3733 4994 

Finanţarea drepturilor pers cu handicap 3733 4994 

TOTAL 45787 41497 
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SINTEZA BUGETULUI PE ANUL 2007 AL CONSILIULUI JUDEŢEAN COVASNA 

 

CHELTUIELI (mii lei) 
 

Cap. 

bugetar 
Instituţia 

Realizat 

2006 
2007 

Cheltuieli de 

personal 

Bunuri şi 

servicii 

Cheltuieli 

de capital 

Transferuri 

pt. instituţii 

publice 

Alte 

cheltuieli 
Dobânzi 

Asistenţă 

socială 

Rambursări de 

împrumuturi 

Fond 

rezervă 

Alte 

transferuri 

51.02 Autorităţi publice 5013 7051 4507 2544 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Autorităţi executive 5013 7015 4507 2508                 

  Intabulare imobile   36   36                 

54,02 Alte servicii publice generale 269 702 4,5 0,5 0 311 0 0 0 0 386 0 

  Serviciul public comunitar de evid.pers. 264 311       311             

  PSI 5 5 4,5 0,5                 

  Fond rezervă bugetară   386                 386   

55,02 Dobânzi 299 300           300         

60,02 Apărare naţională (CMJ) 222 450   399,5 50,5               

61,02 Ordine publică şi sig. naţ. 59 70 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Protecţie civilă 59 70   70                 

65,02 Învăţământ 4614 5762 2232 3430 0 0 0 0 0 0 0 100 

  Şc. Specială Sfântu Ghe + centru educ. 1938 2050 1585 465                 

  Şc. Specială Olteni 502 714 647 67                 

  Lapte corn  2074 2888   2888                 

  Alte chelt în dom învăţ. + pr. Europa 100 110   10               100 

66,02 Sănătate 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Spitalul judeţean 6 0                     

67,02 Cultură, religie 4052 5589 530 274 4 3291 1490 0 0 0 0 0 

  Bibliotecă 714 763 530 233                 

  Muzeul Naţional Secuiesc 1200 1469       1469             

  Şcoala pop. de artă şi meserii 502 596       596             

  Centrul de cultură al judeţului 411 1226       1226             

  Drepturi salariale pers neclerical 855 1190         1190           

  Manifestări culturale 370 300         300           

  Întreţinere zone verzi, grădini publice   45   41 4               

68,02 Asistenţă socială 14208 17620 8073 3792 37 675 115 0 4928 0 0 0 

  Asistenţă socială pt. familie şi copii 10475 11831 8073 3721 37               

  Drepturi acordate pers cu handicap 3733 4994   66         4928       

  Căminul pt. pers vârstnice Hăghig   675       675             

  Servicii sociale Diaconia şi Caritas   115         115           

  Programe antidrog   5   5                 

80,02 Acţiuni generale ec. (IMM) 847 0                     

83,02 Agricultură (Protecţia plantelor) 88 0                     

84,02 Transporturi 9319 3641 0 2561 0 0 0 0 0 1080 0 0 

  Drumuri şi poduri judeţene 9319 3641   2561           1080     

87,02 Alte acţiuni economice 154 312 0 105 0 207 0 0 0 0 0 0 

  Salvamont/Promovare turism 86 105   105                 

  Centru de studii europene Arcuş 68 207       207             

Total 39150 41497 15346,5 13176 91,5 4484 1605 300 4928 1080 386 100 
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BUGETUL INSTITUŢIILOR FINANŢATE DIN VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII DE LA BUGETUL LOCAL 
 

Venituri Cheltuieli 
 

Cap. 

bugetar 
Instituţia 

Prevedrei 

bugetare 

2007 

Venituri 

proprii 

Donaţii şi 

sponsorizări 

Trasf. pt. 

instituţii 

Cheltuieli 

de personal 

Bunuri şi 

servicii 

Cheltuieli 

de capital 

54,02 Alte servicii publice generale 313 2 0 311 251 62 0 

 Serviciul public comunitar de evid.pers. 313 2   311 251 62   

67,02 Cultură, religie 3913 622 0 3291 1833,03 2030,97 49 

 Muzeul Naţional Secuiesc 1544 75   1469 1012,15 484,85 47 

 Şcoala pop. de artă şi meserii 693 97   596 616,18 76,82   

 Centrul de cultură al judeţului Covasna 1676 450   1226 204,7 1469,3 2 

68,02 Asistenţă socială 1000 325 0 675 446,4 553,6 0 

 Căminul pt pers vârstnice Hăghig 1000 325   675 446,4 553,6   

87,02 Alte acţiuni economice 257 50 0 207 82 175 0 

 Centru de studii europene Arcuş 257 50   207 82 175   

Total 5483 999 0 4484 2612,43 2821,57 49 

 

HOTĂRÂREA Nr. 6/2007 
 

cu privire la aprobarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2007 al Consiliului Judeţean 

Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 30 ianuarie 2007, analizând Raportul Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Covasna cu privire la aprobarea bugetului 

fondurilor externe nerambursabile pe anul 2007 al Consiliului 

Judeţean Covasna, văzând Raportul Direcţiei economice 

precum şi Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, 

având în vedere: art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, proiectul „Reconstruire şcoala cl. I-IV 

şi grădiniţa sat Dobolii de Sus, comuna Boroşneu Mare” în 

cadrul Programului PHARE 2003-Coeziune Economică şi 

socială Infrastructura Regională şi Locală/Inundaţii, linia de 

buget RO 2003/005-551.05.03.04.01.02.17, proiectul „Europa 

tinerilor, Europa ta” finanţată de către Delegaţia Comisiei Europene 

în România, număr de referinţă EUR 2005-22.02.10.22, 

Contractul de prestare de servicii nr. 293/14.12.2005 încheiat între 

Consiliul Judeţean Covasna, Programul Naţiunilor Unite pentru 

Dezvoltare România şi S.C. COVIMM CONSULTING S.R.L. în 

baza prevederilor art. 104, alin. (1) lit. „f” şi în temeiul art. 109, 

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

cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile 

pe anul 2007 al Consiliului Judeţean Covasna, conform 

anexelor nr. EXT, E1, E2, E3 şi 2 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi Direcţia 

Economică. 
 

Sf. Gheorghe, la 30 ianuarie 2007 

Demeter János 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

Anexa nr. EXT la Hotărârea nr. 6/2007 
BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE 

(mii lei) 
 

Nr. 

crt. 
Denumire Cod Anual 

Trim. 

I. 

Trim. 

II. 

Trim. 

III. 

Trim. 

IV. 

1 TOTAL VENITURI (RD.2+10)  433,55 128,55 150 155 0 

10 IV. SUBVENŢII (RD.11)  433,55 128,55 150 155 0 

11 DONAŢII DIN STRĂINĂTATE (RD.12 LA 14) 44.08 433,55 128,55 150 155 0 

14 DE LA ALTE ADMINISTRAŢII 44.08.03 433,55 128,55 150 155 0 

16 
TOTAL CHELTUIELI (RD.32+48+75+94+125+147+169+187+204+ 

220+236+257) 
 433,55 128,55 150 155 0 

17 
CHELTUIELI 

CURENTE(RD.33+49+76+95+126+148+170+188+205+221+237+258) 
1 118,8 118,8 0 0 0 

18 
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (RD.34+50+77+96+127+ 
149+171+189+206+222+238+259) 

10 0,85 0,85 0 0 0 

19 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII (RD.35+51+78+97+128+150+172+ 

190+207+223+239+260) 
20 117,95 117,95 0 0 0 

20 
CHELTUIELI DE CAPITAL (RD.36+52+79+98+129+151+173+191+ 
208+224+240+261) 

55 314,75 9,75 150 155 0 

21 
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (RD.37+53+80+99+130+152+ 

174+192+209+225+241+262) 
55.01 314,75 9,75 150 155 0 

22 
ACTIVE FIXE 

(RD.38+54+81+100+131+153+175+193+210+226+242+263) 
71.01 314,75 9,75 150 155 0 

25 
MOBILIER, APARATURĂ BIROTICĂ ŞI ALTE ACTIVE 
CORPORALE (RD.41+57+84+103+134+156+178+196+213+229+245+266) 

71.01.03 9,75 9,75 0 0 0 

26 
ALTE ACTIVE FIXE (RD.42+58+85+104+135+157+179+197+214+ 

230+246+267) 
71.01.30 305 0 150 155 0 

48 ÎNVĂŢĂMÂNT (RD.61+64+68+69+71) 65.08 358,4 53,4 150 155 0 

49 CHELTUIELI CURENTE (RD.50+51) 1 43,65 43,65 0 0 0 

50 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0,85 0,85 0 0 0 

51 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20 42,8 42,8 0 0 0 

52 CHELTUIELI DE CAPITAL (RD.53) 70 314,75 9,75 150 155 0 

53 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (RD.54+59) 71 314,75 9,75 150 155 0 

54 ACTIVE FIXE (RD.55 LA RD.58) 71.01 314,75 9,75 150 155 0 

57 
MOBILIER, APARATURĂ BIROTICĂ ŞI ALTE ACTIVE 
CORPORALE 

71.01.03 9,75 9,75 0 0 0 
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Nr. 

crt. 
Denumire Cod Anual 

Trim. 

I. 

Trim. 

II. 

Trim. 

III. 

Trim. 

IV. 

58 ALTE ACTIVE FIXE 71.01.30 305 0 150 155 0 

61 ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR (RD.62+63) 65.08.03 305 0 150 155 0 

63 ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 65.08.03.02 305 0 150 155 0 

71 SERVICII AUXILIARE PENTRU EDUCATIE (RD.72+73) 65.08.11 53,4 53,4 0 0 0 

73 ALTE SERVICII AUXILIARE 65.08.11.30 53,4 53,4 0 0 0 

187 
ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE 

MUNCĂ (RD.200) 
80.08 75,15 75,15 0 0 0 

188 CHELTUIELI CURENTE (RD.189+190) 1 75,15 75,15 0 0 0 

190 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20 75,15 75,15 0 0 0 

200 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE ŞI COMERCIALE (RD.201+202) 80.08.01 75,15 75,15 0 0 0 

202 PROGRAME DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI SOCIALĂ 80.08.01.10 75,15 75,15 0 0 0 
 

Anexa nr. E1 la Hotărârea nr. 6/2007 
 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINIATE 
 

Capitolul: 65.08 Învăţământ 
Subcapitolul: 65.08.03.02 Învăţământ primar 

Nr. 

crt. 
Denumire Cod Anual 

Trim. 

I. 

Trim. 

II. 

Trim. 

III. 

Trim. 

IV. 

1 TOTAL CHELTUIELI 0 305 0 150 155 0 

232 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 70 305 0 150 155 0 

233 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02) 71 305 0 150 155 0 

234 Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 71.01 305 0 150 155 0 

238 Alte active fixe  71.01.30 305 0 150 155 0 
 

Anexa nr. E2 la Hotărârea nr. 6/2007 
 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINIATE 

(mii lei) 
Capitolul: 65.08 Învăţământ 

Subcapitolul: 65.08.11.30 Alte servicii auxiliare 

Nr. 

crt. 
Denumire Cod Anual 

Trim. 

I. 

Trim. 

II. 

Trim. 

III. 

Trim. 

IV. 

1 TOTAL CHELTUIELI 0 53,40 53,40 0 0 0 

2 CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59) 1 43,65 43,65 0 0 0 

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0,85 0,85 0 0 0 

4 Cheltuieli salariale în bani 10.01 0,85 0,85 0 0 0 

16 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 10.01.12 0,85 0,85 0 0 0 

36 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20 42,8 42,8 0 0 0 

37 Bunuri şi servicii  20.01 10,55 10,55 0 0 0 

47 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 20.01.30 10,55 10,55 0 0 0 

57 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 1,42 1,42 0 0 0 

60 Alte obiecte de inventar 20.05.30 1,42 1,42 0 0 0 

66 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 20.11 13,98 13,98 0 0 0 

83 Alte cheltuieli 20.3 16,85 16,85 0 0 0 

84 Reclamă şi publicitate 20.30.01 16,85 16,85 0 0 0 

232 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 70 9,75 9,75 0 0 0 

233 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02) 71 9,75 9,75 0 0 0 

234 Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 71.01 9,75 9,75 0 0 0 

237 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 9,75 9,75 0 0 0 
 

Anexa nr. E3 la Hotărârea nr. 6/2007 
 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINIATE 
 

Capitolul: 80.08 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 
Subcapitolul: 01.10 Programe de dezvoltare regională şi socială 

Nr. 

crt. 
Denumire Cod Anual 

Trim. 

I. 

Trim. 

II. 

Trim. 

III. 

Trim. 

IV. 

1 TOTAL CHELTUIELI 0 75,15 75,15 0 0 0 

2 CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59) 1 75,15 75,15 0 0 0 

36 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20 75,15 75,15 0 0 0 

73 
Contribuţii ale administraţiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes 
public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere 

20,19 75,15 75,15 0 0 0 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 6/2007 
 

PROGRAM DE INVESTIŢII PUBLICE PE ANUL 2007 

cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 
 

TOTAL GENERAL, din care 314.75 

A) Investiţii în continuare   305 

B) Investiţii noi         - 

C) Alte cheltuieli de investiţii 9.75 
 

Din TOTAL GENERAL, detaliat pe capitole bugetare 

Cap. Capitolul: 65.08 Învăţământ          314.75 

 Subcapitolul: 65.08.03.02 Învăţământ primar   305 

 Subcapitolul: 65.08.11.30 Alte servicii auxiliare  9.75 

A) Investiţii în continuare       305 
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- Reconstruire şcoala cl. I-IV şi grădiniţa sat Dobolii de Sus, comuna Boroşneu Mare 

C) Alte cheltuieli de investiţii     9.75 

- Proiect Delegaţia Comisiei Europene intitulat „Europa tinerilor, Europa ta!” 

 

HOTĂRÂREA Nr. 7/2007 
 

privind utilizarea în anul 2007 al fondului de rulment 

propriu al Consiliului Judeţean Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 30 ianuarie 2007, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind utilizarea în 

anul 2007 al fondului de rulment propriu al Consiliului 

Judeţean Covasna, văzând Raportul Direcţiei economice precum 

şi Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, având în 

vedere: art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, Ordinul nr. 21641/2006 al Ministerului Finanţelor Publice 

de aprobare a Normelor metodologice privind încheierea execuţiei 

bugetare a anului 2006, în baza prevederilor art. 104, alin. (1), 

lit. „f” şi în temeiul art. 109 alin. (1) din Legea administraţiei 

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

ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă utilizarea în anul 2007 al fondului de 

rulment propriu al Consiliului Judeţean Covasna, conform 

anexelor nr. FR, FR1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi Direcţia 

Economică. 
 

Sf. Gheorghe, la 30 ianuarie 2007 

Demeter János 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

Anexa nr. FR la Hotărârea nr. 7/2007 
 

VENITURILE ŞI CHELTUIELILE EVIDENŢIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRE (mii lei) 
 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

rând 

Cod 

indicator 

Program 

2007 

Trim. 

I. 

Trim. 

II. 

Trim. 

III. 

Trim. 

IV. 

TOTAL VENITURI  1  1.050,00 1.050,00       

I. VENITURI CURENTE  2  1.050,00 1.050,00       

C. VENITURI NEFISCALE  3  1.050,00 1.050,00       

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII  4  1.050,00 1.050,00       

Diverse venituri  5 36.11 1.050,00 1.050,00       

Fond de rulment 10 36.11.10 1.050,00 1.050,00       

TOTAL CHELTUIELI  13  1.050,00 1.050,00       

CHELTUIELI DE CAPITAL  17 70 1.050,00 1.050,00       

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE  18 71 1.050,00 1.050,00       

Active fixe  19 71.01 1.050,00 1.050,00       

Construcţii 20 71.01.01 1.050,00 1.050,00       

Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă  205 80.11 1.050,00 1.050,00       

CHELTUIELI DE CAPITAL  209 70 1.050,00 1.050,00       

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE  210 71 1.050,00 1.050,00       

Active fixe  211 71.01 1.050,00 1.050,00       

Construcţii 212 71.01.01 1.050,00 1.050,00       

Acţiuni generale economice şi comerciale  218 80.11.01 1.050,00 1.050,00       

Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale  220 80.11.01.50 1.050,00 1.050,00       
 

Anexa nr. FR1 la Hotărârea nr.7/2007 
BUGETUL 

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2007 ŞI ESTIMĂRI PE ANII 2008-2010 (mii lei) 
 

Capitolul: 80.11 Acţiuni generale economice 

Subcapitol: 01.50 Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

rând 

Cod 

indicator 

Program 

2007 

Trim. 

I. 

Trim. 

II. 

Trim. 

III. 

Trim. 

IV. 

TOTAL CHELTUIELI 1  1050 1050 0 0 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 142 70 1050 1050 0 0 0 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE  144 71 1050 1050 0 0 0 

Active fixe  145 71.01 1050 1050 0 0 0 

Construcţii 146 71.01.01 1050 1050 0 0 0 
 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 7/2007 
 

PROGRAM DE INVESTIŢII PUBLICE PE ANUL 2007 

cu finanţare din fondul de rulment 
 

TOTAL GENERAL, din care       1050 

A) Investiţii în continuare       1050 

B) Investiţii noi             - 

C) Alte cheltuieli de investiţii      - 
 

Din TOTAL GENERAL, detaliat pe capitole bugetare 

Cap. 80.11 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă               1050 

 Subcapitolul 80.11.01. Acţiuni generale economice şi comerciale            1050 

Paragraf 80.11.01.50. Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economnice şi comerciale 1050 

A) Investiţii în continuare 1050 

- Finalizarea obiectivului de investiţii Incubator de afaceri în municipiul Sf. Gheorghe 
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HOTĂRÂREA Nr. 8/2007 
 

privind iniţierea demersurilor necesare pentru 

achiziţionarea unui imobil 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţă ordinară la 

data de 30 ianuarie 2007, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind iniţierea 

demersurilor necesare pentru achiziţionarea unui imobil, având 

în vedere Raportul de specialitate al Compartimentul administrarea 

patrimoniului, rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Judeţean Covasna; luând în considerare: 

adresele domnului Szotyori Nagy Áron Gergely înregistrate la 

Registratura Generală a Consiliului Judeţean Covasna sub. nr. 

9956/19.10.2006 şi nr. 11829/13.12.2006, Referatul nr. 2638/21.11.2006 

a Compartimentului administrarea patrimoniului prezentat în 

şedinţa ordinară din data de 30 noiembrie 2006, adresa nr. 

786/19.01.2007 a Spitalului Judeţean „Dr. Fogolyán Kristóf” 

înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Judeţean 

Covasna sub. nr. 516/22.01.2007, art. 125 din Legea administraţiei 

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

ulterioare, art. 7, lit. „f” din Legea nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, în baza art. 104 

alin. (1) lit. „f” şi în temeiul art. 109 alin. (1) din Legea 

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

completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1) Se aprobă iniţierea demersurilor necesare pentru 

achiziţionarea în domeniul public a judeţului Covasna, a unui 

imobil - teren în suprafaţă de 2167 mp, cu datele de identificare 

prevăzute în anexa nr. 1. 

(2) Imobilul prevăzut în anexă se află în incinta 

Spitalului Judeţean „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, 

cu destinaţie de curte interioară, conform Planului de 

amplasament şi delimitarea corpului de proprietate şi Ridicare 

topografică, prevăzute în anexele nr. 2 şi 3. 

Art.2. (1) Achiziţionarea imobilului prevăzut în art. 1. se 

va face prin negociere directă cu proprietarul tabular al 

imobilului de către o Comisie de negociere. 

(2) Comisia de negociere va fi desemnată prin 

dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna iar 

atribuţiile acesteia vor fi stabilite în cuprinsul actului de 

desemnare. 

Art.3. Suma necesară pentru achiziţionarea imobilului va fi 

asigurată din Fondul de rulment propriu al Consiliului Judeţean 

Covasna. 

Art.4. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Direcţia 

Economică şi Compartimentul administrarea patrimoniului. 
 

Sf. Gheorghe, la 30 ianuarie 2007 

Demeter János 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Notă: Anexele nr. 2 şi 3 se pot consulta la Compartimentul administraţie 
publică şi coordonarea activităţii consiliilor locale. 

 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 8/2007 
 

DATELE DE IDENTIFICARE A IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, STR. STADIONULUI NR. 2, 

JUDEŢUL COVASNA 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

imobilului 
Adresa imobilului Identificare CF Regim juridic Observaţii 

1. Teren- arătură 

Sfîntu Gheorghe, 

str, Stadionului nr. 1, 
judeţul Covasna 

C. F. nr. 1750, Nr. top 1981, 

arătură, cu suprafaţa de 2167 mp 

Proprietar tabular: Szotyori Nagy 
Áron Gergely cu domiciliul în 

Ungaria, 1116 Budapesta, str. 

Gyekenyes nr. 41 cu domiciliul ales 
în mun. Sf. Gheorghe, str. Császár 

Bálint nr. 5, bl. 6, ap.6, judeţul 

Covasna 

Imobilul se află în curtea 
interioară a Spitalului 

Judeţean “Dr. Fogolyán 

Kristóf” Sfântu Gheorghe 

 
HOTĂRÂREA Nr. 9/2007 

 

pentru aprobarea măsurilor privind obiectivul de investiţie 

„Alimentarea cu apă a localităţii Ghelinţa, comuna 

Ghelinţa, judeţul Covasna” 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 30 ianuarie 2007, analizând Expunerea de motive a 

Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul Vajda 

Lajos pentru aprobarea măsurilor privind obiectivul de 

investiţie „Alimentarea cu apă a localităţii Ghelinţa, comuna 

Ghelinţa, judeţul Covasna”, văzând rapoartele de avizare 

întocmite de Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean 

Covasna, precum şi raportul de specialitate al Direcţiei 

Dezvoltarea Teritoriului, având în vedere prevederile: H.G. nr. 

687/1997 privind contractarea şi garantarea de către Guvern a 

unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale 

privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a 

satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi dezvoltarea 

infrastructurii în intravilanul localităţilor rurale, cu modificările 

şi completările ulterioare, Convenţiei încheiate la data de 18 

iulie 2005 între Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi 

Turismului şi Consiliul Judeţean Covasna privind atribuţiile şi 

responsabilităţile Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi 

Turismului, şi ale Consiliului Judeţean Covasna, privind 

realizarea Programului Guvernamental de alimentare cu apă la 

sate şi locuinţe sociale, aprobat prin H.G. nr. 687/1997 şi H.G. 

nr. 1036/2004, Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1853/2002 privind 

organizarea recepţiilor la obiectivele de investiţii de alimentare 

cu apă la sate şi locuinţe sociale realizate în conformitate cu 

prevederile H.G. nr. 687/1997 şi măsurile necesare a fi luate în 

perioada de garanţie a lucrărilor, Legii nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare, în baza art. 104, alin. (1) 

litera „f” coroborat cu art. 104, alin. (4), lit. „a” şi în temeiul 
art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Însuşeşte Procesul-verbal de predare-primire al 

obiectivului de investiţie „Alimentarea cu apă a localităţii 

Ghelinţa, comuna Ghelinţa, judeţul Covasna”, care constituie 

anexă la prezenta hotărâre. 

Art.2. Obiectivul de investiţie „Alimentarea cu apă a 

localităţii Ghelinţa, comuna Ghelinţa, judeţul Covasna”, compus 

din următoarele componente: sursa de apă formată din 3 puţuri 

forate, gospodărie de apă (2 rezervoare Braithwaite de 250 mc 

şi respectiv 400 mc, staţie de deferizare şi demanganizare, 

staţie de clorare, 2 staţii de pompare booster echipată cu 2+1 
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pompe pentru consum curent şi 1 pentru incendiu şi respectiv 

1+1 pentru consum curent), reţea de distribuţie în lungime de 

cca 21,5 km., dotată cu cişmele stradale şi hidranţi de incendiu, 

se evidenţiază în proprietatea publică a judeţului Covasna şi în 

administrarea Consiliului Judeţean Covasna, cu valoarea 

prevăzută în procesul-verbal de predare-primire însuşit la art. 1 

din prezenta. 

Art.3. (1) Se aprobă transmiterea obiectivului de investiţie 

descris la art. 2 din proprietatea publică a judeţului Covasna şi 

din administrarea Consiliului Judeţean Covasna în proprietatea 

publică a comunei Ghelinţa şi în administrarea Consiliului 

local al comunei Ghelinţa. 

(2) Predarea-preluarea obiectivului transmis potrivit 

alineatului precedent se face pe bază de proces-verbal încheiat 

între Consiliul Judeţean Covasna şi Consiliul local comunei 

Ghelinţa, în termen de 5 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Direcţia 

Economică şi Direcţia Dezvoltarea Teritoriului. 
 

Sf. Gheorghe, la 30 ianuarie 2007 

Demeter János 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Notă: Anexa la Hotărârea nr. 9/2007-Procesul-verbal de predare-primire al 
obiectivului de investiţie „Alimentarea cu apă a localităţii Ghelinţa, comuna 

Ghelinţa, judeţul Covasna” se poate consulta la Compartimentul administraţie 

publică şi coordonarea activităţii consiliilor locale. 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 10/2007 
 

cu privire la aprobarea activităţii desfăşurate de Consiliul 

Judeţean Covasna în domeniul relaţiilor externe în cursul 

anului 2006, precum şi a programului cadru de acţiuni pe 

anul 2007 în acest domeniu 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 30 ianuarie 2007, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la 

aprobarea activităţii desfăşurate de Consiliul Judeţean Covasna 

în domeniul relaţiilor externe în cursul anului 2006, precum şi a 

programului cadru de acţiuni pe anul 2007 în acest domeniu, 

având în vedere: raportul de specialitate întocmit de 

Compartimentul Integrare Europeană, Relaţii Externe, Mass-

Media, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din 

cadrul Consiliului Judeţean Covasna, având în vedere 

prevederile: art. 44 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, art. 16, 

alin. (2) din H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi şi 

obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru 

îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările 

şi completările ulterioare, în baza prevederilor art. 104 alin. (6) 

şi în temeiul art. 109, alin. (1) din Legea administraţiei publice 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă activitatea desfăşurată de Consiliul Judeţean 

Covasna în domeniul relaţiilor externe în cursul anului 2006, 

conform anexei nr. 1. 

Art.2. Se aprobă programul cadru de acţiuni al Consiliului 

Judeţean Covasna în domeniul relaţiilor externe pe anul 2007, 

conform anexei nr. 2. 

Art.3. (1) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului 

Judeţean Covasna pentru a stabili şi aproba componenţa 

delegaţiilor, ţinând seama de specificul activităţii pentru care 

are loc deplasarea în străinătate. 

(2) La stabilirea componenţei delegaţiilor ce 

urmează a se deplasa în străinătate, Preşedintele Consiliului 

Judeţean Covasna poate solicita avizul comisiei nr. VII- 

Comisia Relaţii Externe, Integrare Europeană, precum şi 

propuneri privind componenţa delegaţiilor. 

Art.4. Cheltuielile efectuate cu ocazia deplasărilor, vor fi 

suportate pentru consilieri şi personalului din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna din bugetul local, 

în limita sumelor alocate cu această destinaţie, iar pentru 

persoanele angajate la alte unităţi şi instituţii, prin grija 

acestora. 

Art.5. (1) În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, 

consilierii judeţeni sunt obligaţi să prezinte, la prima şedinţă 

ordinară de consiliu, un raport privind deplasările efectuate. 

(2) Raportul arătat la alin. (1) se depune, de către 

consilierul judeţean, în maximum 45 de zile de la data 

încheierii misiunii, la Compartimentul Integrare Europeană, 

Relaţii Externe, Mass-Media. 

(3) În cazul personalului aparatului propriu de 

specialitate raportul privind deplasările efectuate în străinătate 

se depune în maximum 10 zile de la data încheierii misiunii la 

Compartimentul Integrare Europeană, Relaţii Externe, Mass-

Media, care va prezenta spre avizare Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Covasna iar după avizare, Comisiei de specialitate 

Relaţii Externe, Integrare Europeană, la prima şedinţă a 

acesteia. 

(4) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1) şi (3), 

consilierii judeţeni, respectiv persoanele din cadrul aparatului 

propriu de specialitate vor suporta cheltuielile deplasării. 

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

hotărâre. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, 

Preşedintele Comisiei de specialitate Relaţii Externe, Integrare 

Europeană, Compartimentul Integrare Europeană, Relaţii Externe, 

Mass-Media şi Direcţia Economică din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 30 ianuarie 2007 

Demeter János 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Notă: Anexele 1 şi 2 se pot studia la Compartimentul administraţie publică 
şi coordonarea activităţii consiliilor locale. 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 11/2007 
 

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 92/2004 privind aprobarea 

Programului de transport rutier de persoane prin servicii 

regulate în trafic judeţean, în judeţul Covasna, pentru 

perioada 2005-2007, cu completările ulterioare 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară la 

data de 30 ianuarie 2007, analizând Expunerea de motive a 

Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul Vajda 

Lajos pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 92/2004 privind aprobarea Programului 

de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic 

judeţean al judeţului Covasna pentru perioada 2005-2007, cu 

completările ulterioare, având în vedere rapoartele de avizare 

întocmite de Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean 

Covasna, precum şi raportul de specialitate al Direcţiei 

Dezvoltarea Teritoriului, în conformitate cu prevederile: art. 

34, alin. (5) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 
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109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr. 102/2006, art. 50, alin. (5) lit.,,c” 

din Normele privind organizarea şi efectuarea transporturilor 

rutiere şi a activităţilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul 

ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 

1892/2006, în baza art. 104, alin. (1) lit. „f” şi în temeiul art. 

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

cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 

92/2004, privind aprobarea Programului de transport rutier de 

persoane prin servicii regulate în trafic judeţean al judeţului 

Covasna pentru perioada 2005-2007, cu completările ulterioare, se 

modifică conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
 

Sf. Gheorghe, la 30 ianuarie 2007 

Demeter János 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 12/2007 
 

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 53/2006 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii: 

„Intervenţii urgente de consolidare la furnalul istoric de la 

Bodvaj, satul Herculian, comuna Băţani” 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţă ordinară la 

data de 30 ianuarie 2007, analizând Expunerea de motive a 

Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul Vajda 

Lajos pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 53/2006 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici la obiectivul de investiţii: „Intervenţii 

urgente de consolidare la furnalul istoric de la Bodvaj, satul 

Herculian, comuna Băţani”, având în vedere: raportul de 

specialitate al Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului, precum şi 

rapoartele de avizare întocmite de comisiile de specialitate ale 

Consiliului Judeţean Covasna, Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 22/2006 privind aprobarea preluării în domeniul 

privat al judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului 

Judeţean Covasna a unui imobil, ţinând cont de prevederile art. 

44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, în baza art. 104, alin. (3) litera „f” şi în temeiul art. 109, 

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

cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 

nr. 53/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

la obiectivul de investiţii: „Intervenţii urgente de consolidare la 

furnalul istoric de la Bodvaj, satul Herculian, comuna Băţani”, 

se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 
 

Sf. Gheorghe, la 30 ianuarie 2007 

Demeter János 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

Varga Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

Anexă la Hotărârea nr. 12/2007 
 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

la obiectivul de investiţii ”Intervenţii urgente de consolidare la furnalul istoric de la Bodvaj, satul Herculian, comuna 

Băţani” 
 

1. Valoarea totală a lucrării: 240.445,55 lei, din care C+M: 234.621,63 lei 

2. Durata de execuţie: 8 luni calendaristice, de la data semnării contractului de lucrări. 

3. Investiţia specifică: 

 valoarea totală a investiţiei raportată la Ad: 1.635,28 lei 

 valoarea C+M raportată la Ad:                     1.595,72 lei 

4. Caracteristicile construcţiei: 

 cuptorul propriu zis: coş interior autoportant, pereţi circulari din zidărie de piatră, 3 guri de acces aer; 

 soclu pe plan dreptunghiular tronsonat pe 3 nişe de intrare boltiţe din piatră; 

 învelişul exterior al furnalului de forma unui trunchi de piramidă din zidărie de piatră şi amplasată la cca. 1,50-2,00 m 

distanţă de cuptor, spaţiul rămas între ele fiind umplut cu piatră şi zgură în vrac. 

Construcţia furnalului a fost reparată şi consolidată ultima oară, în anii ’70, prin montarea a 2 tiranţi suplimentari, înconjurând 

pilastrul stâng, respectiv prin montarea unui tirant suplimentar pe perimetrul superior al soclului. Crăpăturile şi fisurile exterioare 

au fost matate cu mortar de ciment de var. 

5. Starea de conservare: 

 furnalul se află în stare deteriorată şi există pericolul de prăbuşire, necesitând intervenţii urgente de protejare prin consolidare. 

 în urma degradărilor provocate de intemperii şi cutremure, zidăria de piatră a învelişului exterior şi zidăria exterioară a 

soclului au cedat, ceea ce a provocat prăbuşirea bolţilor deasupra nişelor estice, respectiv nordice realizate din lespezi de  piatră: 

cuptorul proriu zis se află în stare relativ stabilă fiind sprijinit de molozul şi marmanul de piatră prăbuşit. 

 în cazul în care nu se iau măsuri urgente de consolidare, este de aşteptat în continuare să cedeze soclurile laterale, ceea 

ce poate duce la colapsul general al construcţiei. 

 starea fizică actuală a monumentului prezintă pericol public. 

Prin executarea lucrărilor de consolidare obiectivul va fi salvat de la dispariţie, asigurându-se transmiterea acestui deosebit de 

important vestigiu de cultură generaţiilor următoare. 

Conform Procesului verbal de constatare din 25.08.2006 şi Dispoziţia de şantier nr. 1/07.09.2006 este necesară executarea de 

lucrări suplimentare la lucrarea de consolidare a furnalului istoric de la Bodvaj. 

Cu ocazia pregătirii lucrărilor de trasare a fost verificată stadiul furnalului şi s-a constatat că faţă de situaţia construcţiei de la 

data întocmirii studiului de fezabilitate din august 2005-cu degradare, prăbuşirea evaluată la cca. 30 % din volumul construit, la 

data prezentei construcţia a suferit deteriorări, avarii succesive şi însemnate, aflându-se în stare de ruină evaluată la 70 % din 

volum construit. 
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Anexă la Hotărârea nr. 11/2007 
MODIFICĂRI 

ale Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean al judeţului COVASNA pentru perioada 2005-2007 
 

Nr. 

Ofertă 

Nr. 

grupă 
Judeţ 

Nr. 

Traseu 

Nou 

Nr. 

traseu 

Vechi 

A 

Autog./loc. 

B 

Loc. 

Intermed. 

C 

Autog./loc. 

Km 

pe 

sens 

Nr. curse 

planificate 

Capacitate 

transport 

(A/M) 

Nr. vehicule 

necesare 

Program circulaţie 
Zilele de 

circulaţie 
Dus Întors 

active rezerve Plecare Sosire Plecare Sosire 

Poziţia - Nr. Ofertă 03, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

03 00 CV 003 003 Sf. Gheorghe Zoltan Angheluş 20 6 A 1 1 04:40 05:15 05:20 05:55 1,2,3,4,5 

                          06:30 07:05 07:15 07:45 1,2,3,4,5 

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

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

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

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

Poziţia - Nr. Ofertă 04, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

04 00 CV 004 004 Sf. Gheorghe Ilieni Doboli de Jos 15 11 A 1 1 04:40 05:06 05:10 05:36 1,2,3,4,5 

                          05:40 06:06 06:10 06:36 1,2,3,4,5,6 

                          06:50 07:16 07:20 07:46 1,2,3,4,5 

                          07:30 07:56 08:00 08:26 6,7 

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

                          13:00 13:26 13:30 13:56 6,7 

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

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

                          18:00 18:26 18:30 18:56 6,7 

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

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

Poziţia - Nr. Ofertă 06, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

06 00 CV 006 006 Sf. Gheorghe Bodoc Zălan 16 2 A 1 1 06:00 06:35 06:40 07:15 1,2,3,4,5 

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

Poziţia - Nr. Ofertă 12, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

12 00 CV 013 013 Sf. Gheorghe Ţufalău Leţ 26 3 A/M 1 1 07:00 07:55 08:00 08;55 1,2,3,4,5 

                          12:30 13:25 13:30 14:25 1,2,3,4,5 

                          18:00 18:55 19:00 19:55 1,2,3,4,5 

Poziţia - Nr. Ofertă 31, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

31 00 CV 042 042 Covasna Brateş Sf. Gheorghe 31 9 M 1 1 6:00 6:50 7:00 7:50 1,2,3,4,5, 

                          8:30 9:20 10:00 10:50 1,2,3,4,5, 

                          8:30 9:20 10:00 10:50 6,7 

                          12:00 12:50 13:15 14:05 1,2,3,4,5, 

                          12:00 12:50 13:15 14:05 6,7 

                          14:30 15:20 15:45 16:30 1,2,3,4,5, 

                          17:00 17:50 18:00 18:50 1,2,3,4,5, 

                          17:00 17:50 18:00 18:50 6,7 

                          19:25 20:15 20:35 21:25 1,2,3,4,5, 

                                    

 

NOTĂ: - în tabel modificările sunt evidenţiate prin îngroşarea caracterelor 

- A = autobus 
- M = microbus 
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PLANUL STRATEGIC 

de activităţi al A.T.O.P. Covasna pentru anul 2007 

 

CAPITOLUL I 

Obiective naţionale prioritare, identificate în programul de guvernare şi în planul de activităţi al Ministerului Administraţiei şi 

Internelor şi al Poliţiei Române 
 

Fenomenele infracţionale manifestate la nivelul internaţional şi naţional nu au avut un impact deosebit la nivelul judeţului nostru, poliţiştii din 

cadrul I.J.P. Covasna reuşind să ţină sub control criminalitatea manifestată la nivelul judeţului. Activitatea desfăşurată de poliţiştii din Covasna s-

a circumscris Strategiei de modernizare a Poliţiei Române, permanent fiind urmărită aplicarea demersurilor reformatoare cuprinse în acest 

document, atât din punct de vedere structural, cât şi din punct de vedere conceptual. 

Principalele obiective stabilite pentru anul 2007 sunt: 

Evaluarea cadrului general şi stabilirea căilor de acţiune ale inspectoratului şi ale subunităţilor subordonate; 

Asigurarea resurselor necesare realizării sarcinilor; 

Stabilirea evoluţiilor şi tendinţelor criminalităţii pentru adoptarea celor mai adecvate măsuri de combatere a fenomenelor infracţionale 

specifice judeţului Covasna; 

Monitorizarea modului de realizare a managementului de mediu; 

Îmbunătăţirea imaginii I.P.J. Covasna prin rezultate transparente. 

Măsurile de prevenire şi combatere a criminalităţii se vor aplica la nivel comunitar în baza evaluărilor şi soluţiilor propuse de reprezentanţii 

comunităţilor locale şi autorităţilor teritoriale de ordine publică, organizate potrivit Legii nr.218/2002, ţinând cont de mecanisme de 

organizare instituţională ce se referă la: 

 perfecţionarea permanentă a mecanismelor de comunicare şi parteneriat între poliţie şi reprezentanţii comunităţii locale; 

 utilizarea eficientă a reţelelor locale între oraşe şi municipii şi a celor regionale pentru a realiza schimbul de informaţii şi bune practici 

în combaterea şi prevenirea criminalităţii; 

 informarea continuă a publicului despre mecanismele de prevenire a criminalităţii, precum şi asupra altor aspecte de interes. 

Modalităţii de acţiune şi direcţii principale: 

 aplicarea prevederilor strategiei de modernizare a Poliţiei Române; 

 transferul decizional la nivelul structurii direct implicate în gestionarea acţiunilor; 

 creşterea siguranţei cetăţeanului prin intensificarea măsurilor pentru prevenirea, descoperirea şi combaterea fenomenului infracţional; 

 realizarea unui sistem modern de abordare a acţiunilor şi misiunilor specifice în domeniul ordinii publice; 

 orientarea activităţii de cercetare penală în conformitate cu noile modificări ale Codului penal şi ale Codului de procedură penală; 

 întărirea cooperării cu Parchetele în baza conceptului procuror-coordonator direct, nu controlor; 

 aplicarea noilor prevederi legislative în domeniul circulaţiei rutiere; 

 iniţierea şi derularea, în cooperare cu societatea civilă, de programe pentru prevenirea şi reducerea criminalităţii; 

 consolidarea prin dezvoltarea relaţiilor parteneriale cu comunitatea şi permanentizarea acţiunilor de parteneriat; 

 participarea directă a tuturor componentelor cu atribuţii specifice din Ministerul Administraţiei şi Internelor la realizarea climatului 

de ordine şi siguranţă publică; 

 realizarea sistemului dual de ordine şi siguranţă publică ca serviciu public în slujba comunităţii; 

 adaptarea metodelor, procedurilor şi regulilor de gestionare a ordinii şi siguranţei publice la situaţia operativă; 

 creşterea capacităţii de răspuns a structurilor operative; 

 reconversie structurală birouri – stradă; 

 eficientizarea sistemului „112” şi creşterea gradului de promtitudine la toate genurile de solicitări; 

 întărirea capacităţii de promovare a unei imagini coerente, credibile şi stabile a Ministerului Administraţiei şi Internelor; 

 adoptarea unei atitudini transparente, active şi a unui limbaj adecvat; 

 rezolvarea problemelor curente ale comunităţilor care sunt de competenţa poliţiştilor, fără ca aceştia să încalce legea; 

 perfecţionarea şi dezvoltarea cooperării şi colaborării cu toate instituţiile din cadrul Sistemului naţional de apărare şi securitate 

naţională, precum şi cu celelalte autorităţi cu atribuţii în acest domeniu; 

 tratarea tuturor membrilor comunităţii din judeţ în mod egal şi corect astfel încât aceştia să beneficieze de aceleaşi standarde, fără 

deosebire. 

CAPITOLUL II 

Obiectivele şi priorităţile de interes local 
 

Pe baza concluziilor desprinse în urma consultării populaţiei şi a studierii situaţiei operative la nivel local au fost stabilite următoarele 

obiective ce urmează a fi realizate de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna în anul 2007 :  

Menţinerea ordinii şi liniştii publice şi sporirea gradului de siguranţă al cetăţeanului 

 Aplicarea cu fermitate a prevederilor Legii nr.61/1991 privind tulburarea ordinii şi liniştii publice şi a Legii nr.333/2003 privind paza 

bunurilor concomitent cu permanentizarea legăturii cu factorii responsabili de la nivelul autorităţilor publice locale, în scopul eficientizării 

sistemelor de pază obştească a localităţilor; 

 Implementarea conceptului de ordine publică în mediul urban şi rural. 

Urmărirea continuă a timpilor de intervenţie la solicitările prin sistemul 112 şi dispunerea de măsuri în vederea reducerii acestora la 

minimum posibil; 

 Folosirea cât mai eficientă a lucrătorilor Detaşamentului poliţiei de intervenţie rapidă pentru întărirea dispozitivelor de siguranţă 

publică, cât şi pentru aplanarea din fază incipientă a actelor de dezordine, urmărindu-se descurajarea persoanelor predispuse la săvârşirea unor 

astfel de fapte; 

 Organizarea periodică de acţiuni pe linia prevenirii şi combaterii infracţiunilor cu violenţă care se comit pe fondul consumului 

excesiv de alcool, asigurarea prezenţei la manifestările cultural-artistice şi sportive, în special la cele la care se adună tinerii; 

 Organizarea si executarea de acţiuni în comun cu specialiştii din cadrul D.S.V. pentru prevenirea şi combaterea furturilor şi 

comerţului ilicit cu animale; 

 Organizarea şi desfăşurarea de acţiuni cu instituţiile abilitate în vederea prevenirii şi combaterii furturilor de produse agricole şi a 

celor din domeniul silvic; 

 Intensificarea prezenţei în şcoli a cadrelor I.P.J. Covasna la ore de diriginţie, în consilii profesorale şi şedinţe cu părinţii pentru 

dezbaterea unor materiale cu caracter educativ; 

 Eficientizarea activităţii poliţiştilor de proximitate în vederea rezolvării cu operativitate a solicitărilor cetăţenilor; 

 Efectuarea de controale, comune A.T.O.P. Covasna - I.P.J. Covasna în localităţile judeţului; 
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 Executarea patrulărilor atât în mediul urban, cât şi în mediul rural în vederea limitării oricăror încercări de încălcare a legii; 

 Identificarea şi adoptarea unor soluţii de reintegrare socială a infractorilor depistaţi (Serviciul de protecţie a victimelor şi reintegrare 

socială a infractorilor), îndeosebi a majorilor cu capacitate de muncă; 

 Intensificarea prezenţei în şcoli a cadrelor I.P.J. Covasna la orele de dirigenţie, în consilii profesorale şi şedinţe cu părinţii pentru 

dezbaterea unor cazuri şi prelucrarea unor materiale cu caracter educativ; 

 Îmbunătăţirea cooperării cu Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Covasna, cu Poliţia Comunitară şi celelalte organisme ce operează pe 

teritoriul judeţului; 

 Eficientizarea activităţii poliţiştilor de proximitate în vederea rezolvării cu operativitate a solicitărilor cetăţenilor; 

 Intensificarea, acţiunilor preventive pentru combaterea marii criminalităţi intrafamiliale. 

Combaterea infracţiunilor contra persoanei şi protecţia patrimoniului public şi privat 

 Organizarea de acţiuni pentru popularizarea legislaţiei în unităţile de învăţământ în scopul prevenirii fenomenului infracţional în 

rândul elevilor şi permanentizarea legăturii cu instituţiile de învăţământ pentru cunoaşterea din timp a cazurilor de absenteism şcolar, devianţă 

comportamentală şi delicvenţă juvenilă în şcoli şi împrejurimile acestora; 

 Executarea de controale pe linia protejării fondului forestier; 

 Executarea de controale pe linia comercializării brazilor în perioada Sărbătorilor de iarnă; 

 Elaborarea unei plan de acţiune cu primăriile din judeţ în vederea combaterii furturilor de produse agricole în baza Legii nr. 333/2003 

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; 

 Acţiuni pentru combaterea încălcărilor de lege comise de muncitorii sezonieri din alte judeţe sosiţi în Judeţul Covasna în perioada 

lucrărilor agricole; 

 Intensificarea acţiunilor de control pe linia furturilor de şi din auto, din locuinţe, societăţi comerciale, comise în dauna avutului privat; 

 Creşterea capacităţii operative de culegere a informaţiilor în vederea contracarării activităţilor infracţionale din sfera crimei 

organizate, a traficului şi consumului ilicit de droguri; 

 Creşterea eficienţei activităţii de cercetare la faţa locului a infracţiunilor; 

 Întărirea climatului de siguranţă civică prin orientarea activităţii efectivelor de ordine publică preponderent pentru prevenirea 

criminalităţii, în parteneriat cu cetăţenii, aprofundarea cunoaşterii persoanelor pretabile la săvârşirea de fapte antisociale, asigurarea prezenţei în 

stradă, în zonele şi locurile cu risc infracţional; 

 Organizarea şi desfăşurarea de acţiuni, razii şi controale în locuri şi medii de interes poliţienesc în scopul depistării persoanelor cu 

comportament deviant sau violent. 

Prevenirea şi lupta împotriva corupţiei 

 Culegerea şi schimbul de informaţii cu alte structuri informative despre poliţişti, funcţionari publici din administraţia publică şi alte 

persoane care sunt predispuse să comită acte de corupţie; 

 Intensificarea activităţilor specifice pentru prevenirea şi combaterea, cu mai multă eficienţă, a faptelor de corupţie în toate domeniile 

de activitate prin angrenarea întregului efectiv în activitatea de culegere de date şi informaţii pe această linie; 

 Implicarea cetăţenilor în prevenirea şi lupta împotriva corupţiei, informându-i prin toate mijloacele legale despre drepturile lor 

precum şi despre organismele la care pot apela. 

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor pe linia combaterii criminalităţii economico-financiare 

 Organizarea şi executarea unui complex de activităţi pentru combaterea, cu mai multă eficienţă, a faptelor de evaziune fiscală şi a 

celor prin care se aduc prejudicii bugetului de stat; 

 Descoperirea infracţiunilor din domeniul drepturilor de autor şi drepturilor conexe; 

 Prevenirea şi combaterea fenomenelor de fraudă şi evaziune fiscală; 

 Reducerea fenomenelor de contrabandă; 

Sporirea siguranţei circulaţiei pe drumurile publice. Reducerea numărului de accidente rutiere grave 

 Combaterea cu fermitate a indisciplinei rutiere şi reducerea riscului de victimizare în trafic; 

 Aplicarea noului Cod Rutier şi informarea permanentă a cetăţenilor cu privire la modificările legislative în domeniu; 

 Continuarea eforturilor în vederea reducerii numărului de accidente rutiere grave şi a consecinţelor acestora; 

 Organizarea şi executarea de acţiuni tip campanie pentru combaterea vitezei excesive, pentru impunerea respectării tuturor normelor 

legale în domeniul circulaţiei rutiere; 

 Organizarea şi executarea de acţiuni tip campanie pentru disciplinarea rutieră a pietonilor, căruţaşilor şi bicicliştilor; 

 Verificarea în permanenţă a stării de viabilitate a drumurilor din zona de competenţă pentru identificarea punctelor sau zonelor 

periculoase, integritatea sistemului de semnalizare rutieră şi determinarea la o intervenţie operativă din partea administraţiei drumurilor pentru 

îndepărtarea factorilor de risc; 

 Identificarea, cu ajutorul echipelor tehnice ale Registrului Auto Român Filiala Covasna, a autovehiculelor care prezintă deficienţe 

tehnice şi depăşesc greutatea admisă pe drumurile publice scoaterea acestora din trafic; 

 Intensificarea programului de educaţie rutieră în şcoli. Mediatizarea aspectelor de interes din domeniu; 

  Evaluarea periodică a activităţii lucrătorilor de poliţie rutieră cu privire la modul de aplicare a prevederilor Conceptului de atitudine 

şi de acţiune a poliţiei rutiere în contextul strategiei de modernizare a Poliţiei în vederea aderării la U.E. 

Organizarea de controale în pieţe, târguri şi oboare 

 În cooperare cu reprezentanţii Gărzii Financiare, Inspectoratul Sanitar-Veterinar, Oficiul pentru Protecţia consumatorilor, etc. se vor 

intensifica acţiunile şi controalele din târguri, pieţe şi oboare, în scopul prevenirii încălcării legislaţiei în domeniu; 

 Realizarea şi transmiterea de informări către A.T.O.P. privind activităţile desfăşurate, concluziile desprinse şi măsurile ce au fost 

întreprinse de fiecare instituţie abilitată în parte; 

 Disponibilitate sporită din partea organelor de poliţie la solicitările administratorilor pieţelor în vederea organizării acţiunilor de control 

cu privire la existenţa şi valabilitatea certificatului de producător şi la concordanţa dintre conţinutul acestuia şi produsele care se comercializează; 

 Organele de poliţie să acorde în permanenţă sprijinul necesar Oficiului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Covasna, precum şi 

reprezentanţilor împuterniciţi ai altor organe ale administraţiei publice care efectuează activitate de control; 

 Protejarea cetăţenilor, în calitatea lor de consumatori, prin intermediul organelor de poliţie şi a organismelor specializate ale statului 

împotriva riscului de a achiziţiona un produs care ar putea să le prejudicieze sănătatea. 

 

CAPITOLUL III 

Indicatorii de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc stabiliţi pentru anul 2007 
 

În urma analizării rezultatelor obţinute în cursul anului 2006, a evoluţiei situaţiei operative, corelată şi cu aderarea României la U.E. precum şi 

a fondurilor materiale şi umane existente, pentru anul 2007, se va urmării realizarea următorilor indicatori de performanţă consideraţi prioritari: 
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1. Menţinerea sub control a numărului infracţiunilor grave (omoruri, tentative de omor, lovituri cauzatoare de moarte, trafic de droguri, 

proxenetism); 

2. Creşterea procentului de identificare a autorilor în dosarele penale cu autori necunoscuţi;  

3. Rezolvarea în termenul legal a petiţiilor şi sesizărilor cetăţenilor; 

4. Combaterea cu eficienţă sporită a criminalităţii economico-financiare; 

5. Reducerea nivelului victimizării populaţiei prin accidente de circulaţie rutieră cu 5% faţă de anul 2006; 

6. Depistarea şi combaterea infracţiunilor privind regimul armelor, muniţiilor şi substanţelor toxice; 

7. Realizarea unei cooperări mai bune cu I.J.J. Covasna, I.J.P. Covasna şi Poliţia Comunitară prin organizarea şi executarea unor 

acţiuni în zonele cu potenţial criminogen ridicat, precum şi pentru paza şi combaterea furturilor şi a produselor agricole;  

8. Reducerea timpului de intervenţie la evenimentele care aduc atingere ordinii şi liniştii publice. 
 

CAPITOLUL IV 

Bugetul şi dotarea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Covasna 
 

Pentru anul 2007, în vederea asigurării îndeplinirii indicatorilor de performanţă stabiliţi, se impune crearea unui climat organizatoric şi logistic 

corespunzător, pe această cale se propune asigurarea poliţiei cu următoarele materiale: 

A. Pentru creşterea operativităţii de intervenţie la evenimente şi la solicitările cetăţenilor: 

 100 staţii radio-telefon pentru dotarea agenţilor de siguranţă publică judeţ; 

 suplimentarea cotei de carburant cu câte 100 litri pe fiecare autoturism de patrulare judeţ; 

 dotarea fiecărui post comunal de poliţie cu câte un calculator şi o imprimantă. 

B. Pentru asigurarea unui climat sigur şi legal a circulaţiei pe drumurile publice: 

 suplimentarea parcului auto cu încă 5 autoturisme dotate corespunzător şi 2 motociclete; 

 30 staţii radio-telefon portabile; 

 alocarea a 300 litri combustibil lunar pentru fiecare autoturism; 

 dotarea cadrelor de Poliţie Rutieră cu 3 calculatoare şi 3 imprimante. 

C. Pentru dezvoltarea capacităţii structurilor criminalistice în cercetarea şi investigarea prin mijloace tehnico-ştiinţifice a 

infracţiunilor 

Asigurarea permanentă a materialelor necesare desfăşurării activităţilor specifice de poliţie tehnico-ştinţifică; 

D. Pentru modernizarea serviciul cazier judiciar: 

Dotarea Serviciului C.J.Ev.Op. cu un calculator şi un copiator performant pentru deservirea în bune condiţii a publicului 

E. Achiziţionarea de birotică (calculator, imprimantă şi copiator), pentru fiecare serviciu şi organ de poliţie din subordinea I.J.P. 

Covasna. 

Ec. KISS TIBOR 

PREŞEDINTE 

 

 

RAPORT 
 

privind liberul acces la informaţiile de interes public asigurat de Consiliul Judeţean Covasna 

în perioada iulie-decembrie 2006 
 

Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public a fost adoptată în scopul de a fluidiza şi eficientiza 

comunicarea dintre autorităţile şi instituţiile publice şi cetăţeni, agenţi economici, mass-media. Legea stabileşte unele 

responsabilităţi clare pentru instituţiile publice în ceea ce priveşte furnizarea informaţiilor de interes public şi operativitatea cu 

care această activitate trebuie să se desfăşoare. 

Persoanele nominalizate de către instituţia publică pentru a asigura accesul liber la informaţiile de interes public, pun gratuit la 

dispoziţia persoanei interesate formularele-tip, comunică informaţiile cerute şi/sau redactează răspunsurile la reclamaţia 

administrativă, cu respectarea termenelor legale prevăzute la art. 16 din Anexa la H.G. nr. 123/2002, conduc registrul pentru 

înregistrarea documentelor prevăzute la alin. 2 al art. 14 din H.G. nr. 123/2002, întocmesc raportul anual privind accesul la  

informaţiile de interes public. Accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public se realizează şi prin afişarea la sediul consiliului 

judeţean a acelor hotărâri şi dispoziţii care sunt de interes public. 

Consiliul Judeţean Covasna doreşte să asigure un flux informaţional cât mai complet şi obiectiv privind activitatea instituţiei, în 

vederea eficientizării comunicării dintre autorităţile şi instituţiile publice, cetăţeni şi reprezentanţi mass-media. Pentru a pune în 

practică acest deziderat, Consiliul Judeţean Covasna a adoptat, la începutul anului 2005 Hotărârea nr. 22/2005 cu privire la 

aprobarea Metodologiei privind relaţiile consiliului Judeţean Covasna cu mass-media. Această hotărâre reglementează procesul 

acreditării ziariştilor, organizarea conferinţelor de presă şi acordarea interviurilor de către conducerea Consiliului Judeţean 

Covasna. 

Furnizarea de informaţii de interes public către reprezentanţii presei scrise, radioului şi televiziunii locale şi naţionale se 

realizează prin intermediul comunicatelor de presă, precum şi a conferinţelor de presă. Conferinţele de presă sunt convocate la 

dispoziţia preşedintelui sau a vicepreşedinţilor consiliului judeţean periodic sau ori de câte ori este necesar. În perioada 1 iulie – 31 

decembrie 2006 Consiliul Judeţean Covasna a emis 18 comunicate de presă şi a susţinut 4 conferinţe de presă. 

Materialele conferinţelor de presă şi a comunicatelor de presă sunt pregătite de către funcţionarul însărcinat cu această atribuţie. 

Trebuie menţionat şi faptul că toate informaţiile sau documentele de interes public-documentele şedinţelor de consiliu sau ale 

comisiilor de specialitate, hotărâri, programe şi strategii proprii în diverse domenii de activitate-sunt puse la dispoziţia 

reprezentanţilor mass-media prin intermediul purtătorului de cuvânt sau în mod direct, în cadrul interviurilor prestabilite cu 

conducerea Consiliului Judeţean Covasna. Un alt fapt care contribuie la deschiderea instituţiei către cetăţeni este Hotărârea 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 132/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 

Covasna care la art. 51 alin. (3), respectiv art. 53 alin. (3) din Anexa la hotărâre prevede că şedinţele Consiliului Judeţean 

Covasna, precum şi cele ale comisiilor de specialitate sunt publice. 

Accesul la informaţiile de interes public se asigură de către Compartimentul Relaţii cu Publicul şi Petiţii şi Compartimentul 

Integrare Europeană, Relaţii externe, Mass-media, precum şi prin editarea în publicaţiile şi pe pagina de internet proprii ale 

consiliului judeţean a acestora. 
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Informaţiile de interes public care se comunică din oficiu, conform art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, sunt cele cuprinse în 

anexa Dispoziţiei nr. 136/2006 cu privire la informaţiile de interes public care se comunică din oficiu de către Consiliul Judeţean 

Covasna, emisă în baza reglementărilor amintite mai sus. 

În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, se întocmeşte un raport anual privind accesul la 

informaţiile de interes public. 

În cursul semestrului II al anului 2006, accesul la informaţiile publice în cadrul Consiliului Judeţean Covasna s-a realizat după 

cum urmează: 

1) Numărul total de cereri de solicitări de informaţii de interes public-10 

2) Solicitări de informaţii, departajate pe domenii de interese (obs. O cerere poate conţine mai multe solicitări din 

diferite domenii): -45 

 Fişă de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2006-1 

 Date despre aleşi locali - 8 

 Date despre proiectele cu finanţare din fonduri europene la care Consiliul Judeţean Covasna este parte-7 

 Hotărârile Consiliului Judeţean Covasna privitoare la acţiunile de prevenire şi combatere a violenţei în familie-2 

 Date despre funcţionarii publici angajaţi ai Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean Covasna-20 

 Date despre compartimentul Relaţii cu publicul şi petiţii din cadrul Consiliului Judeţean Covasna-5 

 Informaţii despre modificarea denumirii unei străzi din municipiul Sf. Gheorghe-1 

 Informaţii despre existenţa unui imobil casă în localitatea Zăbala-1 

3) Numărul de solicitări rezolvate favorabil: -29 

4) Numărul de solicitări respinse, defalcat în funcţie de motivaţia refuzului: 

 Informaţii exceptate-16 

 Informaţii inexistente-0 

 Fără motiv-0 

 Alte motivaţii-0 

5) Numărul de cereri adresate : 

 Pe suport de hârtie-9 

 Pe suport electronic-1 

 Verbal-0 

6) Numărul de cereri adresate de persoane fizice-2 

7) Numărul de cereri adresate de persoane juridice-8 

8) Numărul de reclamaţii administrative: 

 Rezolvate favorabil reclamantului-0 

 Respinse-0 

 În curs de soluţionare-0 

9) Numărul de plângeri în instanţă: 

 Rezolvate favorabil reclamantului-0 

 Respinse-0 

 În curs de soluţionare-0 

10). Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public solicitate-0 RON. 
 

Sfântu Gheorghe, 9 ianuarie 2007 

Întocmit, 

Csatlos Anca Delia 

Referent 

 

 

 

RAPORT 
 

privind transparenţa decizională a Consiliului Judeţean Covasna, în anul 2006 
 

Cadrul legal pentru asigurarea participării cetăţenilor la luarea deciziilor, consolidarea şi lărgirea cadrului de funcţionare a 

democraţiei participative s-a realizat prin Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică. Legea a fost adoptată cu scopul sporirii gradului de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca beneficiar 

al deciziei administrative, pentru stimularea participării active a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în 

procesul elaborării actelor normative şi pentru sporirea gradului de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice. 

Principiile care stau la baza Legii 52/2003 sunt următoarele: 

1. informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de 

autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative; 

2. consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a 

proiectelor de acte normative; 

3. participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte 

normative, cu respectarea următoarelor reguli: 

 şedinţele autorităţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, în condiţiile legii; 

 dezbaterile vor fi consemnate şi făcute publice; 

 minutele acestor şedinţe vor fi înregistrate, arhivate şi făcute publice, în condiţiile legii. 
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În conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 52/2003, anual se întocmeşte un raport privind transparenţa decizională. 

În cursul anului 2006, Consiliul Judeţean Covasna a informat, din oficiu, în prealabil opinia publică asupra problemelor de 

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

În luna ianuarie 2006 s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru elaborarea 

Proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean, 

pe anul 2006.  

Conform prevederilor alin. (1) art. 6 din legea 52/2003 s-a transmis către presa locală, ziarele „Observatorul de Covasna” pentru 

limba română şi „Háromszék” pentru limba maghiară, un anunţ în acest sens care a putut fi consultat şi pe pagina de web a 

instituţiei www.covasna.info.ro Totodată acelaşi anunţ a fost afişat şi la avizierul de la sediul Consiliului Judeţean Covasna. Până 

la termenul indicat în anunţ, nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei 

asociaţii legal constituite, drept urmare actul normativ s-a adoptat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din data de 

30 ianuarie 2006. 

În cursul lunii mai a anului 2006, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru 

elaborarea proiectului de hotărâre cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2006. S-au 

respectat toate prevederile art. 6 din Legea 52/2003 astfel: în data de 3 mai 2006 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre cu 

privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2006 la avizierul din cadrul sediului Consiliului 

Judeţean Covasna. Totodată, în ziarele locale „Observatorul de Covasna” şi „Háromszék” a fost publicat acelaşi anunţ cu data de 3 

respectiv 4 mai 2006. Anunţul a mai putut fi consultat şi pe pagina de internet a consiliului mai sus amintită. 

Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 15 mai 2006, nu s-a formulat nicio propunere sau observaţie din partea 

cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei asociaţii legal constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din 24 

mai 2006 s-a procedat la adoptarea acului normativ cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole în anul fiscal 

2006. 

Sfântu Gheorghe, 15 ianuarie 2007 

Întocmit, 

Csatlos Anca Delia 

Referent 

 
 

RAPORT 
 

cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Covasna în semestrul II al anului 2006 
 

 Potrivit prevederilor art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, vă 

prezentăm raportul activităţii pe semestrul II al anului 2006, (perioada 01 iulie-31 decembrie 2006), al Compartimentului de 

Relaţii cu Publicul şi Petiţii din cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică a Consiliului Judeţean Covasna. 

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

fizice şi juridice, urmărindu-se îndeplinirea unui obiectiv fundamental, şi anume acela de a crea şi promova o relaţie directă între 

locuitorii judeţului şi reprezentanţii administraţiei publice judeţene. Aceste probleme ne-au fost aduse la cunoştinţă prin petiţii, 

sesizări, memorii, cereri depuse şi înregistrate la Compartimentul relaţii cu publicul şi petiţii şi prin audienţele care au fost 

solicitate conducerii consiliului judeţean.  

 Conform programului stabilit prin Dispoziţia Preşedintelui nr. 142/2004, în semestrul II al anului au solicitat şi au fost primiţi în 

audienţă 16 persoane, din care 8 persoane de către dl. preşedinte Demeter János, 1 persoană de către dl. vicepreşedinte Baka 

Mátyás, 6 persoane de către dl. vicepreşedinte Vajda Lajos şi 1 persoană de către secretarul judeţului dl. Varga Zoltán. 

 Dintre cele 16 persoane primite în audienţă, 6 au reclamat probleme legate de retrocedări de terenuri şi păduri, motiv pentru care 

au fost îndreptaţi către Instituţia Prefectului Judeţul Covasna. Alte 5 persoane au depus şi o cerere sau sesizare la Compartimentul 

relaţii cu publicul şi petiţii, primind răspuns în scris de la direcţia abilitată să verifice şi să soluţioneze problema sesizată. 

 Şi în acest semestru s-a înregistrat o creştere a numărului de petiţii şi sesizări faţă de semestrul I al acestui an, ceea ce indică 

existenţa unui interes şi a unei încrederi sporite a populaţiei în această formă de dialog social (semestrul I 2006-35 petiţii, 

semestrul II 2006-43 petiţii). 

 Din cele 43 de petiţii: 

 Un număr de 12 petiţii au fost greşit îndreptate, drept urmare, potrivit prevederilor art. 6 din O.G. nr. 27/2004 au fost 

trimise autorităţilor sau instituţiilor publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, petiţionarul fiind înştiinţat despre 

acest lucru. 

 O singură petiţie a fost clasată deoarece potrivit prevederilor art. 10, alin. (2) din Legea 233/2002 pentru aprobarea 

O.G. nr. 27/2002, ”dacă după trimiterea răspunsului se primeşte o nouă petiţie de la acelaşi petiţionar, cu acelaşi conţinut, aceasta 

se clasează, la numărul iniţial făcându-se menţiune despre faptul că s-a răspuns”. 

Restul petiţiilor, în număr de 30, ale căror rezolvare a intrat în competenţele consiliului judeţean au fost analizate şi rezolvate în 

limitele termenelor legale. Problemele prezentate în petiţii sunt diverse, şi le putem clasifica astfel: 

 Sesizări privind neplăcerile provocate de inundarea gospodăriei, şi consolidarea malului abrupt al pârâului; 

 Sesizări privind nerespectarea contractului de furnizare pentru copii preşcolari şi şcolari a laptelui şi cornului, în cadrul 

programului „Lapte şi Corn” ; 

 Solicitare de împroprietărire în baza Legii 341/2004, art. 5 (1) lit. G;  

 Sesizări privind verificarea unor autorizaţii de construcţie; 

 Solicitarea unui ajutor material din partea Consiliului Judeţean Covasna; 

 Solicitare privind asigurarea transportului elevilor de la ţară la şcolile din municipiul Sfântu-Gheorghe; 

 Solicitare privind deschiderea unui punct de colectare a laptelui; 

 Solicitare privind scoaterea la vânzare a cabinetelor medicale în baza Legii 236/2006, pentru aprobarea O.U.G. 

110/2005; 

http://www.covasna.info.ro/
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 Solicitarea unui loc de muncă; 

 Sesizări privind calitatea drumurilor judeţene. 

La analizarea şi soluţionarea problemelor ridicate în cadrul audienţelor precum şi a petiţiilor şi cererilor depuse la 

Compartimentul relaţii cu publicul şi petiţii, s-a insistat pe o verificare operativă şi soluţionare efectivă şi la termen a tuturor 

problemelor semnalate. 

Consiliul Judeţean Covasna a aplicat şi continuă să aplice principiul transparenţei în relaţia cetăţean-funcţionar public, care va 

duce la schimbarea mentalităţii de ambele părţi. Considerăm importantă crearea acestui fel de relaţii la nivelul instituţiei noastre, 

fiind un pas major în consolidarea democraţiei şi a reformei administraţiei publice. 
  

Sfântu Gheorghe, 27 decembrie 2006 

Întocmit, 

Csatlos Anca Delia 

Referent 
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