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Nr. Hotărârea Pag. 

24 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 18,5% din impozitul 

pe venit şi cu privire la repartizarea sumei defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile 

judeţene şi comunale pe anul 2013 și estimările pe 

anii 2014-2016 
 

3 

25 privind constituirea Comisiei de selecție a programelor, 

proiectelor și acțiunilor culturale care pot primi finanțare 

nerambursabilă de la bugetul Consiliului Județean 

Covasna și a Comisiei de soluționare a contestațiilor 

asupra modului de respectare a procedurii privind 

organizarea și desfășurarea selecției 
 

5 

26 pentru aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna şi a instituţiilor publice 

subordonate acestuia, pentru anul 2013 
 

6 

27 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a evaluării pe anul 2012 a 

managementului unor instituţii publice de cultură 

aflate în subordinea Consiliului Judeţean Covasna 
 

9 

28 privind aprobarea Statului de funcții al Ansamblului 

de Dansuri „Trei Scaune – Háromszék” 
 

11 

29 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale 

Muzeului Naţional Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum 
 

11 

30 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 93/2010 cu privire la stabilirea 

normativului de dotare cu autoturisme şi consumul lunar 

de carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi 

instituţiile publice de interes judeţean 
 

13 

 
 

 

   

 

 

 

Nr. Hotărârea Pag. 

31 privind validarea desemnării domnului Calinic Sabin 

ca președinte al Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică Covasna 
 

14 

32 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Covasna 
 

14 

33 privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea 

situaţiei juridice a imobilului situat în municipiul Sf. 

Gheorghe, str. Kós Károly nr. 4, judeţul Covasna 
 

17 

34 cu privire la acordarea unui mandat special 

reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea Generală 

a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV 
 

17 

35 privind aprobarea preluării din proprietatea publică al 

oraşului Covasna și din administrarea Consiliului local 

al oraşului Covasna, în proprietatea publică a județului 

Covasna și în administrarea Consiliului Județean 

Covasna a două parcele de teren pentru realizarea 

închiderii depozitului neconform de deşeuri al oraşului 

Covasna, obiectiv al proiectului „Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Covasna” 
 

18 

36 pentru aprobarea modificării Actului constitutiv și a 

Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

Turistică „CIOMAD-BALVANYOS”, „CSOMÁD-

BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési 

Társulás” 
 

18 

37 privind asocierea Județului Covasna cu AJOFM 

Covasna, Fundația LAM, OTP Consulting, Asociația 

APPAR, Comuna Diosig - județul Bihor, în vederea 

participării cu proiectul ”Model integrat de Dezvoltare a 

resurselor umane din mediul rural în vederea ocupării 

forței de muncă și a creării de noi afaceri în sectorul 

turistic” la programul POSDRU 2007 - 2013, DMI 5.2 
 

21 
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 Raport de activitate a Comisiei de Relații Externe, Relații cu Instituțiile Europene și Programe Transnaționale pentru anul 

2012 
 

27 

 Raport de activitate pentru anul 2012 - Consilier județean Tóth-Birtan Csaba 
 

27 

 Raport de activitate pentru anul 2012 - Consilier județean dr. Tatár Márta Éva 
 

28 

 Raport de activitate pentru anul 2012 - Consilier județean Moroianu Ion 
 

28 

 Raport de activitate pentru anul 2012 - Consilier județean Radu Iosif 
 

29 

 Raport de activitate pentru anul 2012 - Consilier județean Benedek Erika 
 

29 

 Raport de activitate pentru anul 2012 - Consilier județean Váncza Tibor-István 
 

30 

 Raport de activitate pentru anul 2012 - Consilier județean Kulcsár-Terza József-György 
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 Raport de activitate pentru anul 2012 - Consilier județean Dezső Csongor Attila 
 

32 
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38 privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse 

regulate speciale 
 

22 

39 privind rezilierea Convenției de parteneriat nr. 

16239/2006 încheiată între Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna și 

Fundaţia de Spital Szentkereszty Stephanie precum și 

aprobarea măsurilor ce decurg din acest fapt 
 

22 

40 privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna 

nr. 8/2013 cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe 

trimestrul IV al anului 2012 

 

23 

 

Nr. Hotărârea Pag. 

41 cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul 

IV al anului 2012 
 

23 

42 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, 

faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii 

şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţie „Reabilitare Dj 121A Km 

42+730 - 45+467, Judeţul Covasna” 
 

26 
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HOTĂRÂREA Nr. 24/2013 

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 18,5% din impozitul pe venit şi cu privire la 

repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 2013 și 

estimările pe anii 2014-2016 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din 28 februarie 2013, analizând Expunerea de motive al 

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 18,5% din impozitul 

pe venit şi cu privire la repartizarea sumei defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale pe 

anul 2013 și estimările pe anii 2014-2016, având în vedere 

Raportul de specialitate al Direcţiei Economice; Rapoartele de 

avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 

Covasna; art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Legea 

bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013; adresa Ministerului 

Finanțelor Publice - Direcția Generală a Finanțelor Publice a 

Județului Covasna nr. 350189/25.02.2013, înregistrată la 

Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 

1800/27.02.2013; în baza art. 91 alin. (1) litera „f” şi în temeiul 

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

215/2001, republicată, cu modificările și 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 pentru 

susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte 

de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2013 

și estimările pe anii 2014-2016, conform anexei nr. 1. 

Art.2. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ - 

teritoriale a cotei de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe 

venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru susținerea 

programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de 

infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2013 și 

estimările pe anii 2014-2016, conform anexei nr. 2. 

Art.3. Se aprobă alocarea sumei de 3298 mii lei din sumele 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 

cheltuielilor privind drumurile județene pe anul 2013 și estimările 

pe anii 2014-2016 și cuprinderea ei în bugetul propriu al județului 

Covasna. 

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

hotărâre. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi Direcţia 

Economică. 
 

Sf. Gheorghe, la 28 februarie 2013 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 24/2013 
 

SITUAŢIE 

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

susţinerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2013 și estimările pe anii 2014-2016 
 

 

- mii lei - 

Nr. 

crt. 
Unitatea administrativ-teritorială 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru echilibrarea bugetelor locale pentru 

susţinerea programelor de dezvoltare locală și 

pentru proiecte de infrastructură care necesită 

cofinanţare locală 

Anul 2013 
Estimări 

2014 2015 2016 

1 AITA MARE 64 36 37 38 

2 BĂŢANI 149 83 86 88 

3 BELIN 96 54 55 57 

4 BODOC 221 124 127 130 

5 BOROŞNEU MARE 40 22 23 24 

6 BRATEŞ 99 55 57 58 

7 BRĂDUŢ 221 124 127 130 

8 BREŢCU 116 65 67 68 

9 CĂTĂLINA 113 63 65 67 

10 CERNAT 221 124 127 130 

11 CHICHIŞ 120 67 69 71 

12 DOBÂRLĂU 74 41 43 44 

13 GHELINŢA 94 53 54 55 

14 GHIDFALĂU 110 62 63 65 

15 HĂGHIG 169 95 97 100 

16 ILIENI 135 76 78 80 

17 LEMNIA 108 60 62 64 

18 MALNAŞ 146 82 84 86 

19 MOACŞA 53 30 31 31 

20 OJDULA 89 50 51 53 

21 OZUN 136 76 78 80 

22 POIAN 71 40 41 42 

23 RECI 221 124 127 130 

24 SÂNZIENI 104 58 60 61 

25 TURIA 221 124 127 130 

26 VALEA CRIŞULUI 122 68 70 72 

27 VÂLCELE 104 58 60 61 

28 VÂRGHIS 89 50 51 53 

29 ZAGON 176 99 101 104 
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Nr. 

crt. 
Unitatea administrativ-teritorială 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru echilibrarea bugetelor locale pentru 

susţinerea programelor de dezvoltare locală și 

pentru proiecte de infrastructură care necesită 

cofinanţare locală 

Anul 2013 
Estimări 

2014 2015 2016 

30 ZĂBALA 162 91 93 96 

31 COMANDĂU 90 50 52 53 

32 BARCANI 118 66 68 70 

33 SITA BUZĂULUI 94 53 54 55 

34 VALEA MARE 47 26 27 28 

35 MERENI 143 80 82 84 

36 ARCUŞ 165 92 95 97 

37 BIXAD 66 37 38 39 

38 DALNIC 68 38 39 40 

39 MICFALĂU 68 38 39 40 

40 ESTELNIC 189 106 109 112 

Total comune 4.892 2.740 2.814 2.886 

41 SFÂNTU GHEORGHE 518 290 298 306 

42 TÂRGU SECUIESC 471 262 273 278 

43 COVASNA 212 119 122 125 

44 BARAOLT 212 119 122 125 

45 INTORSURA BUZĂULUI 95 53 56 57 

Total judeţ 6.400 3.583 3.685 3.777 
 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 24/2013 
 

SITUAŢIE 

privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din cota de 18.5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru 
susţinerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2013 și estimările pe anii 2014-2016 

 

- mii lei -  

Nr. 

crt. 
Unitatea administrativ-teritorială 

Cote defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale, pentru susţinerea 

programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte 

de infrastructură care necesită cofinanţare locală 

Anul 2013 
Estimări 

2014 2015 2016 

1 AITA MARE 73 41 42 43 

2 BĂŢANI 168 94 96 99 

3 BELIN 109 61 63 64 

4 BODOC 249 139 143 146 

5 BOROŞNEU MARE 46 26 26 27 

6 BRATEŞ 111 62 64 65 

7 BRĂDUŢ 249 139 143 146 

8 BREŢCU 131 73 75 77 

9 CĂTĂLINA 127 71 73 75 

10 CERNAT 249 139 143 146 

11 CHICHIŞ 135 75 77 79 

12 DOBÂRLĂU 83 46 48 49 

13 GHELINŢA 106 59 61 62 

14 GHIDFALĂU 124 69 71 73 

15 HĂGHIG 191 106 110 112 

16 ILIENI 151 84 87 89 

17 LEMNIA 122 68 70 72 

18 MALNAŞ 164 91 94 96 

19 MOACŞA 60 33 34 35 

20 OJDULA 101 56 58 59 

21 OZUN 152 85 87 89 

22 POIAN 79 44 45 46 

23 RECI 249 139 143 146 

24 SÂNZIENI 116 65 67 68 

25 TURIA 249 139 143 146 

26 VALEA CRIŞULUI 138 77 79 81 

27 VÂLCELE 117 65 67 69 

28 VÂRGHIS 101 56 58 59 

29 ZAGON 198 110 114 116 

30 ZĂBALA 183 102 105 108 

31 COMANDĂU 102 57 59 60 

32 BARCANI 132 74 76 78 

33 SITA BUZĂULUI 106 59 61 62 

34 VALEA MARE 53 30 30 31 

35 MERENI 160 89 92 94 

36 ARCUŞ 185 103 106 109 

37 BIXAD 74 41 42 44 

38 DALNIC 77 43 44 45 

39 MICFALĂU 77 43 44 45 

40 ESTELNIC 213 119 122 125 

Total comune 5.510 3.072 3.162 3.235 
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Nr. 

crt. 
Unitatea administrativ-teritorială 

Cote defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale, pentru susţinerea 

programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte 

de infrastructură care necesită cofinanţare locală 

Anul 2013 
Estimări 

2014 2015 2016 

41 SFÂNTU GHEORGHE 582 324 334 342 

42 TÂRGU SECUIESC 529 295 302 314 

43 COVASNA 238 133 137 140 

44 BARAOLT 238 133 137 140 

45 ÎNTORSURA  BUZĂULUI 105 58 60 63 

Total judeţ 7.202 4.015 4.132 4.234 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 25/2013 

privind constituirea Comisiei de selecție a programelor, 

proiectelor și acțiunilor culturale care pot primi finanțare 

nerambursabilă de la bugetul Consiliului Județean 

Covasna și a Comisiei de soluționare a contestațiilor asupra 

modului de respectare a procedurii privind organizarea și 

desfășurarea selecției 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 28 februarie 2013; analizând Expunerea de motive 

a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind 

reorganizarea Comisiei de selecție a programelor, proiectelor și 

acțiunilor culturale care pot primi finanțare nerambursabilă de 

la bugetul Consiliului Județean Covasna și a Comisiei de 

soluționare a contestațiilor asupra modului de respectare a 

procedurii privind organizarea și desfășurarea selecției; având 

în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Economice; 

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Județean Covasna; Ordonanța Guvernului nr. 

51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a 

programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu 

modificările și completările ulterioare; în baza art. 91 alin. (1) 

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

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

completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1) Se constituie Comisia de selecție a programelor, 

proiectelor și acțiunilor culturale care pot primi finanțare 

nerambursabilă de la bugetul Consiliului Județean Covasna, 

denumită în continuare Comisia de selecție, în următoarea 

componenţă: 

1. Vicepreşedintele 2 al Consiliului Judeţean Covasna 

cu atribuţii în domeniul culturii; 

2. Un funcționar public din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 

3. Un reprezentant al Muzeului Național Secuiesc-

Székely Nemzeti Múzeum; 

4. Un reprezentant al Bibliotecii Județene Bod Péter-

Bod Péter Megyei Könyvtár; 

5. Un reprezentant al Uniunii Artiștilor Plastici din 

România - Filiala Sf. Gheorghe; 

6. Un reprezentant al Muzeului Carpaților Răsăriteni; 

7. Un reprezentant al Centrului de Cultură al județului 

Covasna; 

8. Câte un specialist desemnat de cele patru fracțiuni 

politice din cadrul Consiliului Județean Covasna (Uniunea 

Democrată Maghiară din România, Uniunea Social Liberală, 

Erdélyi Magyar Néppárt - Partidul Popular Maghiar din 

Transilvania și Partidul Civic Maghiar-Magyar Polgári Párt). 

(2) Desemnarea nominală a funcționarului public din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, 

respectiv a celorlalţi reprezentanţi se va face prin dispoziţia 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, respectiv de către 

conducătorii instituţiilor publice/uniunii/liderii fracțiunilor 

politice arătate la alin. (1). 

Art.2. (1)  Se constituie Comisia de soluționare a contestațiilor 

asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și 

desfășurarea selecției programelor, proiectelor și acțiunilor 

culturale care pot primi finanțare nerambursabilă de la bugetul 

Consiliului Județean Covasna, denumită în continuare Comisia de 

contestație, în următoarea componenţă: 

1. Vicepreşedintele  1 al Consiliului Judeţean Covasna; 

2. Un funcționar public din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 

3. Un reprezentant al Muzeului Național Secuiesc-

Székely Nemzeti Múzeum; 

4. Un reprezentant al Bibliotecii Județene Bod Péter-

Bod Péter Megyei Könyvtár; 

5. Un reprezentant al Uniunii Artiștilor Plastici din 

România - Filiala Sf. Gheorghe; 

6. Un reprezentant al Muzeului Carpaților Răsăriteni; 

7. Un reprezentant al Centrului de Cultură al județului 

Covasna; 

8. Câte un specialist desemnat de cele patru fracțiuni 

politice din cadrul Consiliului Județean Covasna (Uniunea 

Democrată Maghiară din România, Uniunea Social Liberală, 

Erdélyi Magyar Néppárt - Partidul Popular Maghiar din 

Transilvania și Partidul Civic Maghiar-Magyar Polgári Párt). 

(2) Desemnarea nominală a funcționarului public din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, 

respectiv a celorlalţi reprezentanţi se va face prin dispoziţia 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, respectiv de către 

conducătorii instituţiilor publice/uniunii/liderii fracțiunilor 

politice arătate la alin. (1). 

Art.3. Componenţa nominală a comisiilor constituite la art. 

1 şi 2 va fi adusă la cunoştinţă publică numai după încheierea 

sesiunii de selecţie. 

Art.4. (1) Comisiile arătate la art. 1 și 2, în prima ședință 

aleg, dintre membrii săi, prin vot deschis, un președinte. 

(2) Președintele conduce ședințele Comisiei de selecție, 

respectiv a celei de contestație. 

(3) Președintele va desemna dintre membrii Comisiilor de 

selecție, respectiv ale celei de contestație, după consultarea 

prealabilă a acestora secretarul Comisiilor. 

(4) Fiecare membru al Comisiilor va semna o declarație de 

imparțialitate. 

(5) Comisiile hotărăsc prin votul majorității membrilor. 

(6) Dezbaterile din ședințele comisiilor, precum și modul în 

care și-a exercitat votul fiecare membru se consemnează într-

un proces-verbal semnat de președinte și de secretar. 

(7) Procesul-verbal și documentele care au fot dezbătute în 

ședințele comisiilor se vor depune într-un dosar special. 

Art.5. Comisiile vor funcționa și își vor desfășura 

activitatea conform prevederilor O.G. nr. 51/1998 privind 

îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și 

proiectelor culturale, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare. 
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Art.6. Comisia de selecție va înainta în termen de cel mult 

30 de zile, Consiliului Județean Covasna nota de prezentare și 

propunerile selectate. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, 

conducătorii instituţiilor publice/uniunii/ liderii fracțiunilor politice 

arătate în prezenta, membrii celor două comisii constituite la art. 1 

și 2 și Direcția Economică prin Compartimentul învățământ, 

cultură, sănătate, relaţii cu O.N.G.  din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 28 februarie 2013 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

HOTĂRÂREA Nr. 26/2013 

pentru aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Covasna şi a instituţiilor publice subordonate 

acestuia, pentru anul 2013 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 28 februarie 2013, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea 

de aprobare a Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru 

anul 2013, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Covasna şi din cadrul instituţiilor publice subordonate 

acestuia, văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, 

precum şi Rapoartele de avizare întocmite de comisiile de 

specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, având în vedere: 

art. 23 alin. (2) lit. b), alin. (3), (4) şi (5) din Legea nr. 

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, Ordinul preşedintelui 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7660/2006 privind 

aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a 

funcţiilor publice, în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul art. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice, pentru 

anul 2013, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Covasna şi din cadrul instituţiilor publice subordonate 

acestuia, conform anexelor nr. 1, 1a, 1b, 1c, 1d şi 1e, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

însărcinează Direcţia Economică din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 28 februarie 2013 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 26/2013 
 

Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna și 

din cadrul instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Covasna pentru anul 2013 
 

Funcția publică 

Nr. maxim 

de funcții 

publice 

Nr. de 

funcții 

publice 

ocupate 

Nr. de 

funcții 

publice 

vacante 

Nr. maxim de 

funcții publice 

care vor fi 

înfiinţate 

Nr. maxim de 

funcții publice 

supuse 

reorganizării 

Nr. maxim de 

funcții publice 

rezervate 

promovării 

Nr. maxim de 

funcții publice 

rezervate 

promovării 

rapide 

Nr. maxim de 

funcții publice 

care vor fi 

ocupate prin 

recrutare 

secretar al județului 1 1 
      

director general 1 1 
      

director general adjunct 2 2 
      

director executiv în cadrul 

aparatului propriu al autorităţilor 

administraţiei publice locale 

2 2 
      

director executiv din cadrul 

instituţiilor publice subordonate 
1 

 
1 

    
1 

director executiv adjunct din cadrul 

aparatului propriu al autorităţilor 

administraţiei publice locale 

2 2 
      

șef serviciu 7 6 1 
  

1 
  

șef birou 6 3 3 
  

1 
 

2 

funcții publice de conducere 

specifice 
1 1 

      

Total categoria funcționari 

publici de conducere 
23 18 5 0 0 2 0 3 

auditor clasa I grad profesional 

asistent 
1 

 
1 

    
1 

auditor clasa I grad profesional 

principal 
2 1 1 

 
1 

  
1 

auditor clasa I grad profesional 

superior    
1 

 
1 

  

consilier juridic clasa I grad 

profesional debutant 
1 

 
1 

    
1 

consilier juridic clasa I grad 

profesional asistent 
2 2 

  
2 

   

consilier juridic clasa I grad 

profesional principal 
3 3 

 
2 1 2 

  

consilier juridic clasa I grad 

profesional superior 
3 2 1 1 

 
1 

 
1 

consilier clasa I grad profesional 

debutant 
2 

 
2 

    
2 

consilier clasa I grad profesional 

asistent 
9 8 1 

 
5 

  
1 

consilier clasa I grad profesional 

principal 
12 12 

 
5 8 5 

  

consilier clasa I grad profesional 

superior 
44 37 7 8 

 
8 

 
7 

inspector clasa I grad profesional 

debutant 
9 

 
9 

    
9 

inspector clasa I grad profesional 

asistent 
32 17 15 

 
5 

  
15 
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Funcția publică 

Nr. maxim 

de funcții 

publice 

Nr. de 

funcții 

publice 

ocupate 

Nr. de 

funcții 

publice 

vacante 

Nr. maxim de 

funcții publice 

care vor fi 

înfiinţate 

Nr. maxim de 

funcții publice 

supuse 

reorganizării 

Nr. maxim de 

funcții publice 

rezervate 

promovării 

Nr. maxim de 

funcții publice 

rezervate 

promovării 

rapide 

Nr. maxim de 

funcții publice 

care vor fi 

ocupate prin 

recrutare 

inspector clasa I grad profesional 

principal 
21 18 3 5 6 5 

 
3 

inspector clasa I grad profesional 

superior 
14 12 2 6 

 
6 

 
2 

Total funcții publice clasa I 155 112 43 28 28 28 0 43 

referent de specialitate clasa II 

grad profesional principal 
2 2 

  
1 

   

referent de specialitate clasa II 

grad profesional superior 
2 2 

 
1 

 
1 

  

Total funcții publice clasa II 4 4 0 1 1 1 0 0 

referent clasa III grad profesional 

principal 
1 1 

      

referent clasa III grad profesional 

superior 
12 10 2 

    
2 

Total funcții publice clasa III 13 11 2 0 0 0 0 2 

Total funcții publice execuție 172 127 45 29 29 29 0 45 

Total funcții publice 195 145 50 29 29 31 0 48 
 

Anexa nr. 1a la Hotărârea nr. 26/2013 
 

Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna pentru anul 2013 
 

Funcția publică 

Nr. maxim 

de funcții 

publice 

Nr. de 

funcții 

publice 

ocupate 

Nr. de 

funcții 

publice 

vacante 

Nr. maxim de 

funcții publice 

care vor fi 

înfiinţate 

Nr. maxim de 

funcții publice 

supuse 

reorganizării 

Nr. maxim 

de funcții 

publice 

rezervate 

promovării 

Nr. maxim de 

funcții publice 

rezervate 

promovării 

rapide 

Nr. maxim de 

funcții publice 

care vor fi 

ocupate prin 

recrutare 

secretar al județului 1 1 
      

director executiv în cadrul 

aparatului propriu al autorităţilor 

administraţiei publice locale 

2 2 
      

director executiv adjunct din cadrul 

aparatului propriu al autorităţilor 

administraţiei publice locale 

2 2 
      

șef serviciu 1 
 

1 
  

1 
  

șef birou 2 
 

2 
  

1 
 

1 

funcții publice de conducere 

specifice 
1 1 

      

Total categoria funcționari 

publici de conducere 
9 6 3 0 0 2 0 1 

auditor clasa I grad profesional 

asistent 
1 

 
1 

    
1 

auditor clasa I grad profesional 

principal 
1 

 
1 

    
1 

consilier juridic clasa I grad 

profesional asistent 
1 1 

  
1 

   

consilier juridic clasa I grad 

profesional principal 
2 2 

 
1 

 
1 

  

consilier juridic clasa I grad 

profesional superior 
2 2 

      

consilier clasa I grad profesional 

debutant 
2 

 
2 

    
2 

consilier clasa I grad profesional 

asistent 
7 6 1 

 
3 

  
1 

consilier clasa I grad profesional 

principal 
7 7 

 
3 3 3 

  

consilier clasa I grad profesional 

superior 
27 26 1 3 

 
3 

 
1 

inspector clasa I grad profesional 

principal 
2 2 

      

inspector clasa I grad profesional 

superior 
1 1 

      

Total funcții publice clasa I 53 47 6 7 7 7 0 6 

referent de specialitate clasa II grad 

profesional superior 
1 1 

      

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

referent clasa III grad profesional 

principal 
1 1 

      

referent clasa III grad profesional 

superior 
5 5 

      

Total funcții publice clasa III 6 6 0 0 0 0 0 0 

Total funcții publice execuție 60 54 6 7 7 7 0 6 

Total funcții publice 69 60 9 7 7 9 0 7 
 

Anexa nr. 1b la Hotărârea nr. 26/2013 
 

Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna pentru anul 2013 
 

Funcția publică 

Nr. maxim 

de funcții 

publice 

Nr. de 

funcții 

publice 

ocupate 

Nr. de 

funcții 

publice 

vacante 

Nr. maxim de 

funcții publice 

care vor fi 

înfiinţate 

Nr. maxim de 

funcții publice 

supuse 

reorganizării 

Nr. maxim 

de funcții 

publice 

rezervate 

promovării 

Nr. maxim de 

funcții publice 

rezervate 

promovării 

rapide 

Nr. maxim de 

funcții publice 

care vor fi 

ocupate prin 

recrutare 

director general 1 1 
      

director general adjunct 2 2 
      

șef serviciu 4 4 
      

șef birou 4 3 1 
    

1 

Total categoria funcționari publici 

de conducere 
11 10 1 0 0 0 0 1 

auditor clasa I grad profesional 

principal 
1 1 

  
1 
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Funcția publică 

Nr. maxim 

de funcții 

publice 

Nr. de 

funcții 

publice 

ocupate 

Nr. de 

funcții 

publice 

vacante 

Nr. maxim de 

funcții publice 

care vor fi 

înfiinţate 

Nr. maxim de 

funcții publice 

supuse 

reorganizării 

Nr. maxim 

de funcții 

publice 

rezervate 

promovării 

Nr. maxim de 

funcții publice 

rezervate 

promovării 

rapide 

Nr. maxim de 

funcții publice 

care vor fi 

ocupate prin 

recrutare 

auditor clasa I grad profesional 

superior    
1 

 
1 

  

consilier juridic clasa I grad 

profesional debutant 
1 

 
1 

    
1 

consilier juridic clasa I grad 

profesional asistent 
1 1 

  
1 

   

consilier juridic clasa I grad 

profesional principal 
1 1 

 
1 1 1 

  

consilier juridic clasa I grad 

profesional superior 
1 

 
1 1 

 
1 

 
1 

consilier clasa I grad profesional 

superior 
2 1 1 

    
1 

inspector clasa I grad profesional 

debutant 
9 

 
9 

    
9 

inspector clasa I grad profesional 

asistent 
32 17 15 

 
5 

  
15 

inspector clasa I grad profesional 

principal 
18 15 3 5 6 5 

 
3 

inspector clasa I grad profesional 

superior 
13 11 2 6 

 
6 

 
2 

Total funcții publice clasa I 79 47 32 14 14 14 0 32 

referent de specialitate clasa II grad 

profesional principal 
1 1 

  
1 

   

referent de specialitate clasa II grad 

profesional superior 
1 1 

 
1 

 
1 

  

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

referent clasa III grad profesional 

superior 
5 5 

      

funcții publice specifice clasa III 
        

Total funcții publice clasa III 5 5 0 0 0 0 0 0 

Total funcții publice execuție 86 54 32 15 15 15 0 32 

Total funcții publice 97 64 33 15 15 15 0 33 
 

Anexa nr. 1c la Hotărârea nr. 26/2013 
 

Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna pentru anul 2013 
 

Funcția publică 

Nr. maxim 

de funcții 

publice 

Nr. de 

funcții 

publice 

ocupate 

Nr. de 

funcții 

publice 

vacante 

Nr. maxim de 

funcții 

publice 

care vor fi 

înfiinţate 

Nr. maxim de 

funcții publice 

supuse 

reorganizării 

Nr. maxim 

de funcții 

publice 

rezervate 

promovării 

Nr. maxim de 

funcții publice 

rezervate 

promovării 

rapide 

Nr. maxim de 

funcții publice 

care vor fi 

ocupate prin 

recrutare 

Șef serviciu 1 1 0 0 0 0 0 0 

Total categoria funcționari publici 

de conducere 
1 1 0 0 0 0 0 0 

consilier clasa I grad profesional 

principal 
3 3 0 0 3 0 0 0 

consilier clasa I grad profesional 

superior 
4 3 1 3 0 3 0 1 

Total funcții publice clasa I 7 6 1 3 3 3 0 1 

referent de specialitate clasa II grad 

profesional principal 
1 1 0 0 0 0 0 0 

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

referent clasa III grad profesional 

superior 
2 0 2 0 0 0 0 2 

Total funcții publice clasa III 2 0 2 0 0 0 0 2 

Total funcții publice execuție 10 7 3 3 3 3 0 3 

Total funcții publice 11 8 3 3 3 3 0 3 
 

Anexa nr. 1d la Hotărârea nr. 26/2013 
 

Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Camerei Agricole Județene Covasna pentru anul 2013 
 

Funcția publică 

Nr. maxim 

de funcții 

publice 

Nr. de 

funcții 

publice 

ocupate 

Nr. de 

funcții 

publice 

vacante 

Nr. maxim de 

funcții 

publice 

care vor fi 

înfiinţate 

Nr. maxim de 

funcții publice 

supuse 

reorganizării 

Nr. maxim 

de funcții 

publice 

rezervate 

promovării 

Nr. maxim de 

funcții publice 

rezervate 

promovării 

rapide 

Nr. maxim de 

funcții publice 

care vor fi 

ocupate prin 

recrutare 

Șef serviciu 1 1 
      

Total categoria funcționari publici 

de conducere 
1 1 0 0 0 0 0 0 

consilier clasa I grad profesional 

asistent 
2 2 

  
2 

   

consilier clasa I grad profesional 

principal    
2 

 
2 

  

consilier clasa I grad profesional 

superior 
10 7 3 

    
3 

Total funcții publice clasa I 12 9 3 2 2 2 0 3 

Total funcții publice execuție 12 9 3 2 2 2 0 3 

Total funcții publice 13 10 3 2 2 2 0 3 
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Anexa nr. 1e la Hotărârea nr. 26/2013 
 

Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont pentru anul 2013 
 

Funcția publică 

Nr. maxim 

de funcții 

publice 

Nr. de 

funcții 

publice 

ocupate 

Nr. de 

funcții 

publice 

vacante 

Nr. maxim de 

funcții 

publice 

care vor fi 

înfiinţate 

Nr. maxim de 

funcții publice 

supuse 

reorganizării 

Nr. maxim 

de funcții 

publice 

rezervate 

promovării 

Nr. maxim de 

funcții publice 

rezervate 

promovării 

rapide 

Nr. maxim de 

funcții publice 

care vor fi 

ocupate prin 

recrutare 

director executiv din cadrul 

instituţiilor publice subordonate 
1 0 1 

    
1 

Total categoria funcționari publici 

de conducere 
1 0 1 0 0 0 0 1 

consilier clasa I grad profesional 

principal 
2 2 

  
2 

   

consilier clasa I grad profesional 

superior 
1 0 1 2 

 
2 

 
1 

inspector clasa I grad profesional 

principal 
1 1 

      

Total funcții publice clasa I 4 3 1 2 2 2 0 1 

Total funcții publice execuție 4 3 1 2 2 2 0 1 

Total funcții publice 5 3 2 2 2 2 0 2 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 27/2013 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a evaluării pe anul 2012 a managementului 

unor instituţii publice de cultură aflate în subordinea 

Consiliului Judeţean Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 28 februarie 2013, analizând Expunerea de motive 

a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind 

propunerea de aprobare a Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de 

cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Covasna, 

având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Economice 

precum şi Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Județean Covasna întocmite în acest sens, în 

conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor 

publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, în baza 

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

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

modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare 

a evaluării pe anul 2012 a managementului unor instituţii 

publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean 

Covasna, conform anexei nr. 1. 

Art.2. Se înfiinţează comisiile de evaluare pe anul 2012 a 

managementului unor instituţii publice de cultură aflate în 

subordinea Consiliului Judeţean Covasna, precum şi comisia de 

soluţionare a contestaţiilor, conform anexei nr. 2. 

Art.3. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, 

Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna precum şi membrii comisiilor 

înfiinţate la art. 2. 
 

Sf. Gheorghe, la 28 februarie 2013. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Notă: Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 27/2013 a fost comunicată celor interesați. 

 
Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 27/2013 

 

Regulament de organizare și desfășurare a evaluării managementului instituțiilor publice de cultură 

din subordinea Consiliului Județean Covasna 
 

Capitolul I. – Dispoziții generale 

Art.1. (1) Evaluarea managementului de către Consiliul Județean Covasna, denumit în continuare autoritate, pentru instituțiile publice de 

cultură din subordinea sa, se face în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul 

instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, denumită în continuare ordonanță de urgență, al 

Hotărârii Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de 

management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, 

modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice 

de cultură, precum și cu cele ale prezentului regulament. 

(2) Evaluarea se face prin analizarea proiectelor realizate în cadrul programului asumat și, după caz, ținându-se cont și de activitățile 

realizate, altele decât cele prevăzute în programul minimal. 

Art.2. (1) Prezentul regulament este elaborat pentru evaluarea managementului realizat în perioada prevăzută de lege și stabilită în 

contractele de management pentru managerii instituțiilor publice de cultură subordonate Consiliului Județean Covasna: 

- Muzeul Naţional Secuiesc – Székely Nemzeti Múzeum, 

- Biblioteca Judeţeană „Bod Péter” - Bod Péter Megyei Könyvtár, 

- Centrul de Cultură al Judeţului Covasna – Kovászna Megyei Művelődési Központ, 

- Școala Populară de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe – Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola, 

- Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune” – „Háromszék”. 

(2) Evaluările anuale sunt efectuate în primul trimestru al anului următor, conform clauzelor din contractul de management. 

(3) În cazul în care rezultatele evaluărilor anterioare sunt pozitive, evaluarea finală are loc cu cel puțin 150 de zile calendaristice înainte de 

expirarea duratei contractului de management. 

Art.3. (1) Evaluarea managementului se face pe baza raportului de activitate întocmit de directorul, denumit în continuare manager, fiecărei 

instituții publice de cultură, menționat la art. 2 alin. (1). 



 10 

(2) Raportul de activitate se depune la Compartimentul resurse umane din cadrul autorității, cu respectarea termenelor stabilite de dispozițiile 

art. 37, respectiv art. 39 alin. (1) din ordonanța de urgență. 

Art.4. Evaluarea managementului se desfășoară conform următorului calendar: 

a) depunerea raportului de activitate - în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea situațiilor financiare anuale, pentru evaluările 

anuale, respectiv, cu 6 luni înainte de expirarea duratei contractului de management pentru evaluarea finală; 

b) analiza raportului de activitate – în termen de 20 de zile lucrătoare de la depunerea raportului de activitate; 

c) deplasarea membrilor comisiei de evaluare, în tot sau în parte, la sediul instituției, după caz – 3 zile lucrătoare de la finalizarea 

analizei raportului de activitate; 

d) susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu – în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea analizei 

raportului de activitate; 

e) comunicarea rezultatului evaluării – în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de evaluare. 
 

Capitolul II – Organizarea și funcționarea comisiei de evaluare 

Procedura de evaluare 

Art.5. (1) Comisia de evaluare, denumită în continuare Comisia, este alcătuită din: 

a) reprezentanți al autorității; 

b) specialiști în domeniu, în funcție de tipul instituției publice de cultură în cauză. 

(2) Membrii comisiei de evaluare sunt numiți prin hotărâre a autorității. 

(3) Numărul de reprezentanți ai autorității nu poate depăși o treime din numărul total al membrilor comisiei de concurs. 

(4) Din comisia de concurs nu poate face parte, în calitate de specialiști desemnați, persoane care au un contract individual de muncă încheiat 

cu autoritatea ori cu instituția publică de cultură pentru care se evaluează managementul.  

Art.6. (1) Membrii Comisiei studiază individual raportul de activitate primit în format electronic și/sau pe suport de hârtie de la secretariatul Comisiei. 

(2) Comisia își desfășoară activitatea în ședințe, organizate la sediul autorității, în cadrul cărora membrii acesteia: 

a) analizează solicitarea transmisă de către autoritate în vederea întocmirii raportului de activitate și stabilesc punctajul/grila de evaluare 

pentru criteriile în baza cărora se va nota raportul de evaluare și interviul; 

b) studiază și evaluează raportul de activitate, în corelare cu referatele–analiză întocmite de reprezentanții compartimentelor de 

specialitate din cadrul autorității; 

c) se deplasează, după caz, la sediul instituției – toți sau o parte dintre membri –, în vederea evaluării activității managerului, pe baza 

raportului de activitate al acestuia, raportat la prevederile contractului de management; 

d) evaluează raportul de activitate pe bază de interviu susținut de manager; 

e) dezbat, analizează și acordă note pentru fiecare etapă a evaluării; 

f) elaborează un raport motivat asupra rezultatului obținut de manager, în urma evaluării și face recomandări pentru continuarea sau 

încetarea managementului, respectiv reînnoirea ori rezilierea contractului de management; 

g) certifică, prin semnătură, toate actele și documentele Comisiei, întocmite de secretariatul Comisiei; 

(3) Data, ordinea de zi și locul de desfășurare a ședințelor Comisiei sunt anunțate, de către secretarul comisiei, cu cel puțin o zi înainte de 

desfășurarea acestora. 

Art.7. (1) Secretariatul Comisiei are rolul de a organiza evaluarea și este alcătuit din reprezentanți ai autorității, după cum urmează: 

a) reprezentantul Compartimentului resurse umane; 

b) reprezentantul Compartimentului învățământ, cultură, sănătate, relații cu O.N.G.; 

c) reprezentantul Serviciului buget-finanțe-contabilitate. 

(2) Membrii Secretariatului Comisiei pot participa, după caz, la ședințele Comisiei, fără drept de vot. 

Art.8. (1) Reprezentantul Compartimentului resurse umane din cadrul secretariatului Comisiei are următoarele atribuții: 

a) transmite raportul de activitate, în copie, reprezentantului Compartimentului învățământ, cultură, sănătate, relații cu O.N.G. și al 

Serviciului buget-finanțe-contabilitate, în vederea întocmirii referatelor-analiză; 

b) întocmește referatul-analiză, urmărind corelația dintre raportul de activitate și contractul de management, cu privire la managementul 

resurselor umane; 

c) înaintează membrilor Comisiei raportul de activitate al managerului, însoțit de referatele-analiză; 

d) consemnează la finele fiecărei etape notele acordate; 

e) calculează rezultatul evaluării; 

f) consemnează, după caz, recomandările Comisiei privind activitatea managerului, raportat la prevederile contractului de management; 

g) întocmește procesul-verbal al fiecărei etape; 

h) comunică, în scris, managerului rezultatul evaluării și aduce la cunoștința publică rezultatul final al evaluării. 

(2) Reprezentantul Compartimentului învățământ, cultură, sănătate, relații cu O.N.G. din cadrul secretariatului Comisiei întocmește și 

înaintează reprezentantului Compartimentului resurse umane referatul-analiză, urmărind corelația dintre raportul de activitate și contractul de 

management, cu privire la programe/proiecte și managementul operațional. 

(3) Reprezentantul Serviciului buget-finanțe-contabilitate din cadrul secretariatului Comisiei întocmește și înaintează reprezentantului 

Compartimentului resurse umane referatul-analiză, urmărind corelația dintre raportul de activitate și contractul de management, cu privire la 

managementul financiar. 

Art.9. (1) Analiza și notarea raportului de activitate și a interviului se fac în baza criteriilor prevăzute în raportul de evaluare elaborat la 

solicitarea autorității. 

(2) Evaluarea se face prin acordarea de către fiecare membru al Comisiei a unei note - Nota A, de la 1 la 10, pentru prima etapă - analiza 

raportului de activitate -, Nota B, de la 1 la 10, pentru etapa a II-a - susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu -, 

făcându-se media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al Comisiei. 

(3) Nota finală dată de fiecare membru se calculează astfel: (A+B)/2=……….  . 

(4) Rezultatul final se calculează prin media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al Comisiei, astfel: 

[Rezultatul final] = (nota 1 + nota 2 + … + nota x)/x. 

x – numărul membrilor comisiei stabilit de autoritate pentru respectiva evaluare. 

Art.10. În cazul în care nota finală se situează sub 7, rezultatul evaluării este nesatisfăcător. 
 

Capitolul III – Soluționarea contestațiilor 

Art.11. Managerii nemulțumiți pot depune contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea 

evaluărilor, la Compartimentul resurse umane în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului evaluării. 

Art.12. (1) Contestațiile se soluționează în termenul prevăzut la art. 42 alin. (2) din ordonanța de urgență, respectiv în termen de 3 zile 

lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor. 

(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este alcătuită din 3 membri, numiţi cu respectarea dispoziţiilor art. 21 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. 
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HOTĂRÂREA Nr. 28/2013 

privind aprobarea Statului de funcții al Ansamblului de 

Dansuri „Trei Scaune – Háromszék” 

 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 28 februarie 2013, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de 

aprobare a Statului de funcții al Ansamblului de Dansuri „Trei 

Scaune – Háromszék”, având în vedere Raportul de specialitate 

al Direcției Economice, Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Județean Covasna, art. 26 din 

Legea-cadru 284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, în baza art. 91 alin. (2), 

lit. „c”  şi în temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice 

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

ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Statul de funcții al Ansamblului de 

Dansuri „Trei Scaune - Háromszék”, conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. (1) Prezenta hotărâre se aplică începând cu 01 martie 

2013. 

(2) Pe aceeaşi dată se abrogă anexa nr. 2 „Statul de funcții 

al Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune - Háromszék” al 

Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 112/2010 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Ansamblului 

de Dansuri „Trei Scaune - Háromszék”, așa cum a fost 

modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 

21/2011, precum şi orice alte dispoziţii contrare. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri se însărcinează Direcţia Economică din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi Ansamblul 

de Dansuri „Trei Scaune – Háromszék”. 
 

Sf. Gheorghe, la 28 februarie 2013. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

Anexă la Hotărârea nr. 28/2013 
 

STAT DE FUNCŢII 

Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune - Háromszék„ 
 

Nr. 

crt. 
Funcţia de execuție Funcţia de conducere 

Nivel de 

studii 

Nr. 

posturi 

1.    Manager/Director grad II S 1 

2.    Director adjunct  administrativ grad II S 1 

3.    Director adjunct  economic grad II S 1 

4.    Sef secție grad II  S 1 

5.    Sef birou grad II S 1 

6.  Solist instrumentist IA 

 

S 3 

7.  Solist vocal I 

 

M 2 

8.    Sef atelier grad II S 1 

9.  Maestru dans I 
 

M 1 

10.  Dansator I 

 

M 18 

11.  Regizor culise I 

 

S 1 

12.  Recuziter I 

 

M; G 1 

13.  Peruchier I 
 

M; G 1 

14.  Secretar PR I 

 

S 1 

15.  Secretar literar I 

 

S 1 

16.  Maestru lumini I 

 

M; G 1 

17.  Maestru sunet I 
 

M; G 1 

18.  Manipulant decor I 

 

M; G 2 

19.  Referent IA 

 

M 2 

20.  Referent artistic II 
 

M 1 

21.  Economist  II 
 

S 1 

22.  Contabil IA 

 

M 1 

23.  Îngrijitor 

 

M; G 2 

Total 46 
 

 

HOTĂRÂREA Nr. 29/2013 

privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale 

Muzeului Naţional Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 28 februarie 2013, analizând Expunerea de motive 

a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

Organigramei şi Statului de funcţii ale Muzeului Naţional 

Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum, având în vedere raportul 

Direcţiei Economice precum şi rapoartele de avizare ale 

Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna 

întocmite în acest sens, Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G. 

nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din 

sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte 

normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, adresa 

Muzeului Naţional Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum nr. 

157/13.02.2013, înregistrată la Registratura generală a 

Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 1272/13.02.2013, în baza 

art. 91 alin. (2) lit. „c” şi în temeiul art. 97 alin. (1) Legea 

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

modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Organigrama şi Statul de funcții ale 

Muzeului Naţional Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum, 

conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă: 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 160/2012 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii ale 

Muzeului Naţional Secuiesc- Székely Nemzeti Múzeum,  

- Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 170/2012 

pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 160/2012 privind aprobarea 

Organigramei şi Statului de funcţii ale Muzeului Naţional 

Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum, precum şi orice alte 
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dispoziţii contrare. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri se însărcinează Direcţia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi 

Muzeul Naţional Secuiesc- Székely Nemzeti Múzeum. 
 

Sf. Gheorghe, la 28 februarie 2013. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 29/2013 

ORGANIGRAMA 

Muzeului Naţional Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum 

 
Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 29/2013 

 

STATUL DE FUNCŢII 

al Muzeului Naţional Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum 
 

Nr. 

crt. 

Funcţia de execuţie 

gradul/treapta 
Funcţia de conducere 

Nivel de 

studii 

Număr de 

posturi 

SEDIUL CENTRAL SFÂNTU GHEORGHE 

1.   Director gr. II S 1 

2.   Director adjunct economic gr. II S 1 

Serviciul Istorie-Arheologie 

3.   Şef serviciu gr. II S 1 

4. Muzeograf gr. IA   S 1 

5. Muzeograf gr. II   S 1 

6. Conservator  IA   M 1 

7. Restaurator IA   M 1 

Serviciul Etnografie 

8.   Şef serviciu gr. II S 1 

9. Muzeograf gr. IA   S 1 

10. Conservator  IA   M 1 

11. Conservator I   M 1 

Serviciul Științele Naturii 

12. Muzeograf gr. IA   S 1 

Serviciul Biblioteca  Documentară 

13.   Şef serviciu gr. II S 1 

14. Muzeograf gr.IA   S 0,5 

15. Muzeograf gr.IA   S 1 

16. Conservator IA   M 1 

Serviciul Administrativ 

Compartiment financiar contabil     

17. Economist gr. II   S 1 

18. Referent gr. I   S.S.D 1 

19. Referent IA   M 1 

Compartimentul administrativ-gospodăresc     

20.   Şef formaţie muncitori gr. II M 1 

21. Muncitor calificat I   M/G 1 
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Nr. 

crt. 

Funcţia de execuţie 

gradul/treapta 
Funcţia de conducere 

Nivel de 

studii 

Număr de 

posturi 

22. Muncitor calificat III   M/G 2 

23. Supraveghetor muzeu    M/G 4 

24. Paznic   M/G 3 

Total Sediu: 29,5 

GALERIILE DE ARTĂ „GYÁRFÁS JENŐ" SFÂNTU GHEORGHE 

25. Muzeograf gr. I   S 1 

26. Supraveghetor muzeu    M 1 

27. Paznic    M/G 4 

Total: 6 

CENTRUL DE ARTE PLASTICE DIN TRANSILVANIA 

28 Conservator gr. II   S 1 

Total: 1 

MUZEUL DE ISTORIE A BRESLELOR INCZE LÁSZLÓ TÂRGU SECUIESC 

29.   Şef serviciu gr. II S 1 

30. Muzeograf gr. I   S 2 

31. Conservator IA   M 1 

32. Conservator I   M 1 

33. Supraveghetor muzeu    M/G 1 

Total: 6 

MUZEUL ETNOGRAFIC HASZMANN PÁL - CERNAT 

34. Muzeograf gr. IA   S 1 

35. Restaurator I   M 1 

36. Supraveghetor muzeu    M/G 1 

37. Paznic    M 1 

Total: 4 

MUZEUL DEPRESIUNII BARAOLT 

38. Muzeograf gr.I   S 1 

39. Conservator I   M 1 

40. Muncitor calificat III   M/G 1 

Total: 3 

SALĂ DE EXPOZIȚIE MAGMA 

MUZEUL ETNOGRAFIC CEANGĂIESC DIN ZĂBALA 

TOTAL GENERAL: 49,5 

 

HOTĂRÂREA Nr. 30/2013 

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 93/2010 cu privire la stabilirea 

normativului de dotare cu autoturisme şi consumul lunar 

de carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi 

instituţiile publice de interes judeţean 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 28 februarie 2013, analizând Expunerea de motive 

a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la 

modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 93/2010 cu privire la stabilirea normativului de 

dotare cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi pentru 

Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice de interes 

judeţean, având în vedere Raportul Direcţiei Urbanism şi 

Administrativ - Serviciul administrativ gospodăresc precum şi 

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate întocmite în 

acest sens, Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea 

unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei 

publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic. Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 93/2010 cu privire la stabilirea normativului de 

dotare cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi pentru 

Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice de interes 

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

integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Sf. Gheorghe, la 28 februarie 2013. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

Anexă la Hotărârea nr. 30/2013 

(anexa nr.1 la H.Cj Cv. Nr. 93/2010) 
 

NORMATIVUL 

de dotare cu autoturisme a Consiliului Judeţean Covasna şi consumul lunar de carburanţi 
 

Nr. 

crt. 
SPECIFICAŢIE 

Nr. autoturisme 

- buc - 

Nr. autoutilitare 

- buc - 

Consum lunar de carburanți 

litri/autoturism, autoutilitară 

1. Preşedinte 1  150 

2. Administrator Public 1  150 

3. Vicepreşedinte I 1  150 

4. Vicepreşedinte II. 1  150 

5. Secretarul  judeţului 1  150 

6. În parc comun 
1  150 

 6 400 
 

Notă: Nu se consideră depăşire la consumul de carburanţi normat pe autoturism, consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita consumului de 
combustibil normat în raport cu numărul total de autoturisme aprobat instituţiei. 
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HOTĂRÂREA Nr. 31/2013 

privind validarea desemnării domnului Calinic Sabin ca 

președinte al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 28 februarie 2013, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind validarea 

desemnării domnului Calinic Sabin ca președinte al Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Covasna, văzând Raportul de 

specialitate al Direcţiei Juridice, Administraţie Publică şi 

Dezvoltarea Teritoriului, precum şi Rapoartele de avizare ale 

comisiilor de specialitate, în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Române, cu modificările şi completările ulterioare, art. 4 și 5 

din Hotărârea Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii 

teritoriale de ordine publică, ţinând cont de Hotărârea nr. 

6/2013 privind constatarea pierderii calității de membru, 

respectiv validarea desemnării unor noi membri în Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică; procesul-verbal întocmit în data 

de 31 ianuarie 2013 cu ocazia şedinţei Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică Covasna, care cuprinde rezultatul votului secret 

exprimat cu privire la alegerea președintelui Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Covasna, în baza prevederilor art. 

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

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

modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se validează desemnarea domnului Calinic Sabin ca 

președinte al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna. 

Art.2. Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 137/2012 

privind validarea desemnării Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică, se modifică în mod corespunzător. 

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

Secretariatul ATOP din cadrul Consiliului Judeţean Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 28 februarie 2013. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 32/2013 

pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 28 februarie 2013, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Covasna, având în vedere 

Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Administrație Publică 

și Dezvoltarea Teritoriului, precum și rapoartele comisiilor de 

specialitate întocmite în acest sens, ținând cont de Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr. 6/2013, privind constatarea 

pierderii calității de membru, respectiv validarea desemnării 

unor noi membri în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 

Covasna, luând în considerare prevederile Legii nr. 218/2002, 

privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu 

modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Guvernului 

nr. 787/2002 privind organizarea și funcționarea autorității 

teritoriale de ordine publică, în baza prevederilor art. 91 alin. 

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

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

ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare 

al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se 

abrogă Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 7/2003, 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna, cu 

modificările și completările ulterioare. 

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

însărcinează Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna, 

Direcția Juridică, Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului 

și Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 28 februarie 2013. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

Anexă la Hotărârea nr. 32/2013 
 

REGULAMENT 

de organizare și funcționare al Autorității Teritoriale de Ordine Publica Covasna 
 

CAPITOLUL I. Dispoziții generale 
 

Art.1. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este organism cu rol consultativ fără personalitate juridică, care este constituit și funcționează pe lângă 

Consiliul Județean Covasna, și care este în conformitate cu prevederile Legii 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române și ale prezentului 

regulament, în scopul asigurării bunei desfășurări și sporirii eficienței serviciului polițienesc din județul Covasna. 

Art.2 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna asigură prin activitatea sa, reprezentarea intereselor comunității în scopul asigurării unui climat de 

siguranță și securitate publică .  

Art.3. Prin prezentul regulament, întocmit în baza Hotărârii Guvernului nr. 787/2002privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
Autorității Teritoriale de Ordine Publică, se stabilește modul de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna, numită în continuare 

A.T.O.P. Covasna. 

Art.4. Consiliul Județean Covasna asigură potrivit competențelor sale condițiile materiale, financiare, spațiul și logistica necesară funcționării A.T.O.P. 
Covasna prin alocarea de fonduri proprii în vederea asigurării funcționării  

Art.5. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna funcționează într-un sediu, proprietatea Consiliului Județean Covasna  din municipiul Sfântu 

Gheorghe. 
 

CAPITOLUL II. Organizarea, funcționarea și atribuțiile A.T.O.P. Covasna 

 

SECȚIUNEA I 
 

Art.6. Desemnarea nominală a membrilor A.T.O.P. al județului Covasna validează prin hotărârea Consiliului Județean Covasna  

Art.7. Mandatul membrilor A.T.O.P. Covasna este egal cu durata mandatului Consiliului Județean Covasna și este de 4 ani.  
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Art.8. (1) Calitatea de membru al A.T.O.P. Covasna se pierde în cazurile prevăzute la alin.1 art.9 din H.G. nr 787/2002. 

(2) Membrii A.T.O.P. Covasna care pierde această calitate în condițiile prevăzute la alin.1 sau car ca urmare a decesului ori altor motive care îl împiedică să își 

îndeplinească în mod corespunzător atribuțiilor conferite de această calitate, vor fi înlocuiți, cu alte persoane desemnate conform art.4 și 5 din H. G. nr. 787/2002 și 
validate în prima ședință de plenul Consiliului Județean Covasna. 

Art.9. În vederea realizării atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 218/2002 A.T.O.P. Covasna își desfășoară activitatea în plen, dar în cazul dacă se cere și în 

comisii.  
Art.10. Plenul se întrunește lunar în ședințe ordinară astfel ca fiecare membru să fie informat, să cunoască problemele care privesc ordine publică din județi, 

sau dacă este nevoie, își desfășoară activitatea în ședințe extraordinară, la convocarea scrisă a președintelui sau la solicitarea a cel puțin a 4 membrii, adresată 

președintelui.  
Art.11. În situația în care președintele A.T.O.P. Covasna se află în imposibilitatea de a convoca ședințele autorității, aceasta se va face de către persoana 

desemnată în condițiile art19. Din prezentul regulament, de către vicepreședinte. 

Art.12. (1) Convocarea A.T.O.P. Covasna se face prin intermediul secretariatului executiv, cu 5 zile înaintea ședințelor ordinare sau cel mult 3 zile înaintea 
celor extraordinare. 

(2) În invitația la ședință se vor preciza data, locul, ora desfășurării ședinței și ordinea de zi a acesteia.  
Art.13. Ordinea de zi se supune aprobării plenului A.T.O.P. Covasna ași se consemnează în procesul verbal al ședinței.  

Art.14. Membrii A.T.O.P. Covasna sunt obligați să participe la lucrările autorității și să îți înregistreze prezența în registrul de prezență ținut de secretariatul 

executiv.  
Art.15. (1) Ședințele A.T.O.P. Covasna sunt conduse de președinte sau vicepreședinte, sau în lipsa lor a unei persoane desemnată în condițiile prevăzute la art. 

19 din prezentul Regulament.  

(2) Ședințele A.T.O.P. Covasna nu sunt publice cu excepția cazurilor în care membrii decid cu majoritatea voturilor celor prezenți ca aceasta să se desfășoare 
cu ușile deschise.  

Art.16. (1) La ședințele A.T.O.P. Covasna, la invitația președintelui pot participa cu statut de invitat, fără drept de vot, prefectul județului, președintele 

Consiliului Județean Covasna, conducătorii serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte autorități ale administrației publice locale centrale de 
specialitate.  

(2) La ședințele A.T.O.P. va participa cu statut de invitat permanent reprezentantul Jandarmeriei și Directorul Poliției Locale Covasna 

(3) Persoanele nominalizate la alin.(1) și (2) pot lua cuvântul în legătură cu problemele supuse dezbaterii numai cu aprobarea membrilor A.T.O.P. Covasna. 
Art.17. (1) În exercitarea  atribuțiilor sale A.T.O.P. Covasna emite hotărâri cu caracter de recomandare.  

(2)Hotărârile sunt adoptate cu majoritate simplă, cvorum de cel puțin 9 membrii și se consemnează în procesul verbal. 

(3) Hotărârile adoptate pot fi aduse la cunoștință publică cu acordul majorității simple a membrilor A.T.O.P. Covasna, prezenți.  
(4) Hotărârile adoptate precum și actele emise de A.T.O.P. Covasna vor purta antetul de mai sus. 

(5) A.T.O.P. Covasna are o ștampilă, pe care este inscripționat “Consiliul Județean Covasna - Autoritatea  teritorială de Ordine Publică Covasna „ 
 

SECȚIUNEA II 

ATRIBUȚIILE A.T.O.P. Covasna 
 

Art.18. Elaborează și supune spre aprobarea Consiliului Județean Covasna propriul Regulament de organizare și funcționare a A.T.O.P. Covasna. 

Art.19. Desemnează cu votul majorității simple, persoana din rândul membrilor săi, care în caz de indisponibilitatea președintelui A.T.O.P. Covasna, să 
exercită atribuțiile acestuia și care va avea funcția de vicepreședinte. 

Art.20. Contribuie la elaborarea plenului de activitate și la fixarea obiectivelor și indicatorilor de performanță minimali, având ca scop protejarea intereselor 

comunității și asigurarea  climatului de siguranță publică.  
Art.21. Sesizează și propune măsuri de înlăturare a deficiențelor din activitatea poliției locale și naționale.  

Art.22. Face propuneri pentru soluționarea de către organele de poliție a sesizărilor care îi sunt adresate, referitoare la încălcarea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului potrivit Legii nr. 218 /2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române.  

Art.23. Organizează consultări cu membrii comunităților locale și cu organizații neguvernamentale cu privire la prioritățile siguranței persoanei și a liniștii publice.  

Art.24. Prezintă semestrial informări la ședințele Consiliului Județean Covasna asupra nivelului de asigurare a securității și siguranței civice a județului  
Art. 25. Elaborează anual Raportul asupra eficienței activității unităților de poliție.  

 

CAPITULUL III. ORGANELE A.T.O.P. ȘI ATRIBUȚIILE ACESTORA 
 

SECȚIUNEA I 

Președintele A.T.O.P. Covasna  și atribuțiile acestuia 
 

Art.26. Președintele reprezintă A.T.O.P. Covasna, având următoarele atribuții:  

a) convoacă și conduce ședințele plenului;  
b) întocmește ordinea de zi a ședințelor plenului,inițiază;  

c) elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare a A.T.O.P. Covasna;  
d) Coordonează activitatea comisiilor de lucru; 

e) Coordonează activitatea secretariatului executiv;  

f) Propune numărul de persoane încadrate pe funcții la secretariatul executiv A.T.O.P. Covasna; 
g) Prezintă semestrial informări asupra eficienței serviciului polițienesc, în ședințele Consiliului Județean Covasna; 

h) Coordonează elaborarea raportului anual asupra activității poliției;  

i) Coordonează elaborarea Planului strategic anual  
 

SECȚIUNEA II 

Comisiile de lucru și atribuțiile acestora 
 

Art.27. În ședința de constituire a A.T.O.P. Covasna se stabilește componența comisiilor de lucru. 
Art.28. Comisiile de lucru se pot întrunii lunar, sau după nevoie.  

Art.29. Informările periodice, planurile de măsuri, programele, strategiile de acțiune și orice alte documente elaborate de comisiile de lucru, prin care se 

angajează A.T.O.P. Covasna în relațiile cu terții persoane se supun spre adoptare sau după caz, spre aprobarea plenului acestuia care se pronunță în acest sens. 

Art.30. Comisiile de lucru sunt următoarele: 

a) Comisia de coordonare situații de urgență și pentru petiții; 

b) Comisia de planificare, stabilire și evaluare a indicatorilor de performanțe minimali;  
c) Comisa pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanță și drepturile omului.  

Art.31. Comisia de coordonare situații de urgență și pentru petiții, are următoarele atribuții: 

a) organizează consultări cu membrii comunității locale și cu organizațiile neguvernamentale cu privire la prioritățile siguranței persoanei și ordinii 
publice, și pe această bază, întocmește un plan strategic anual cu caracter de recomandare pentru unitățile de poliție; 

b) monitorizează activitatea poliției și sesizează eventualele deficiențe în activitatea acesteia, în vederea luării operative a măsurilor de înlăturarea a 

acestora; 
c) face propuneri pentru soluționarea de către organele de poliție a sesizărilor care îi sunt adresate, referitoare la încălcarea drepturilor și libertăților 

fundamentale ale omului. 
d) la propunerea unităților de poliție sau din proprie inițiativă analizează activitatea instituțiilor investite cu atribuții de sprijin al persoanelor aflate în 

situații de risc ori cu comportament inadecvate(bolnavi psihic minori, eliberați din penitenciare, persoane lipsite de mijloace de subzistență etc. ) recomandând 

acestora luarea unor măsuri pentru creșterea eficienței activității desfășurate; 
e) întreprinde măsuri pentru cointeresarea organizațiilor neguvernamentale în exercitarea actului de prevenire a criminalității; 

f) identifică logistica necesară pentru eficientizarea exercitării serviciului polițienesc; 
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Art.32. Comisia de planificare, stabilire și evaluare a indicatorilor de performanțe minimali, are următoarele atribuții: 

a) participă la elaborarea planului de activități și fixarea obiectivelor și indicatorilor de performanță minimali pentru serviciul polițienesc, având ca scop 

protejarea intereselor comunității și asigurarea climatului de siguranță publică;  
b) urmărește îndeplinirea indicatorilor de performanță prezentând periodic informări în acest sens în plenul A.T.O.P. Covasna  

c) Recomandă inițierea unor acte normative în domeniul asigurării climatului de siguranță publică;  

d) atât la solicitare, cât și din proprie inițiativă se deplasează la sediile unităților de poliție și în raport cu constatările formulează cereri sau recomandări 
ordonatorilor de credite pentru finanțare;  

e) elaborează studii de specialitate, lucrări și documentații în domeniul ordinii publice; 

f) elaborează raportul anual asupra eficienței poliției, care va fi inclus în Raportul anual A.T.O.P. Covasna și prezentat în ședința Consiliului Județean 
Covasna; 

Art.33. Comisa pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanță și drepturile omului, are următoarele atribuții:  

a) primește sesizările referitore la încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și face propuneri pentru soluționarea lor legală de către 
unitățile de poliție, organizând în acest sens audiențe; 

b) monitorizează, din punct de vedere al ordinii publice activități cotidiene și face recomandări scrise celor predispuși să încalce legea pentru ași reviziuni 
atitudinea (administratori de piețe,organizatori de manifestări cultural artistice și sportive, administratori ai localurilor de alimentații publice, ai discotecilor, ai 

cazinourilor etc. ) 

c)  ia măsuri de antrenare a populației în activitatea de asigurarea a ordinii publice și a siguranței bunurilor persoanei; 
d) Recomandă tuturor structurilor cu atribuții educative luarea măsurilor necesare față de persoanele predispuse la încălcare legii. 

Art. 34. Componența nominală a comisiilor prevăzute la articolele 31, 32 și 33 sunt prevăzute în anexa la prezentul regulament 
 

CAPITOLU IV. ELABORAREA PLANULUI STRATEGIC ANUAL 
 

Art.35. Anual în cursul lunii decembrie, pe baza concluziilor desprinse în urma consultării populației și a celor rezultate din analiza situației operative la 

nivelul județului, se întocmește un plan strategic pentru anul următor, cuprinzând principalele obiective ce trebuie îndeplinite de unitățile de poliție și indicatorii de 

performanțe minimali.  
Art.36. Planul va fi analizat în Consiliul de Conducere  al Inspectoratului Județean de poliție prezentându-se autorității un raport asupra resurselor materiale și 

umane necesare îndeplinirii obiectivelor stabilite, precum și cu privire la modalitățile practice preconizate pentru realizarea indicatorilor de performanță minimali.  

Art.37. Cu aceste amendamente planul va fi supus aprobării plenului A.T.O.P. și va fi prezentat în prima ședința Consiliului Județean. Un extras al acestuia va 

fi dat publicității.  

Art.38. Planul strategic anual va avea următoarele capitole:  

a) obiective naționale prioritare, identificate în programul de guvernare și planul de activități al Ministrului de Interne și al Poliției Române;  
b) obiectivele și priorități de interes locale;  

c) indicatorii de performanțe minimali pentru serviciul polițienesc;  

d) bugetul și dotarea poliției, cu specificarea alocațiilor bugetare și a nevoilor de suplimentare a acestora din surse bugetare;  
 

CAPITOLUL V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MEMBRILOR A.T.O.P. COVASNA 
 

Art.39. (1) Pentru activitatea desfășurată în plen și în Comisii, membrii A.T.O.P. Covasna au dreptul la o indemnizație de ședință stabilită de Consiliul 
județean. 

(2) Cuantumul îndemnizației se stabilește în procent de 10% din îndemnizația președintelui Consiliului Județean Covasna,pentru lunile în care se țin numai 

ședințele ordinare.  
(3) Cuantumul indemnizației se stabilește în procent de 15% din îndemnizația președintelui Consiliului Județean Covasna, pentru lunile în care se țin atât 

ședințe ordinare cât și ședințe extraordinare în plenul A.T.O.P. Covasna.  

(4) Îndemnizația se acordă proporțional cu numărul ședințelor la care participă membrii A.T.O.P. Covasna. 
(5) Plata îndemnizației se va efectua la ședința următoare pe baza procesului verbal de ședință, prin care se confirmă prezența membrilor. 

(6) Cheltuielile de transport ale membrilor A.T.O.P. Covasna care se deplasează la ședința A.T.O.P. din alte localități vor fi decontate de către Consiliul 

Județean Covasna.  
Art.40. Prin activitatea desfășurate în plen și în comisii se înțelege participarea efectivă la ședințele A.T.O.P. Covasna pe durata lor, la dezbateri,la deliberări 

și la votarea hotărârilor cu caracter de recomandare și altor acte, precum și la elaborarea acestora. 

Art.41. Consiliul județean poate hotărî diminuarea sau majorarea cuantumului indemnizației de ședință în concordanță cu posibilitățile financiare ale 
Consiliului Județean Covasna. 

Art.42. (1) Membrii A.T.O.P. Covasna sunt obligați să participe la ședințele prevăzute la art. 9. din prezentul regulament. 

(2) Nici un membru A.T.O.P. Covasna nu poate lipsi de la ședințele plenului sau comisiei de lucru din care face parte, decât în cazul în care a obținut 
aprobarea președintelui, plenului respectiv a membrilor comisie din acre face parte, dacă are motive temeinice. 

(3) Absențele care au la bază motive temeinice sunt determinate de concediile de odihnă, de boală care a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat, deplasări 

în străinătate în interes de serviciu, evenimente de forță majoră, cum ar fi inundații, sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea, deces în familie sau alte 
situații similare. 

(4) În cazul în care, un membru al A.T.O.P. Covasna, lipsește nemotivat de la 3 ședințe, într-un an calendaristic, plenul A.T.O.P. Covasna, poate propune 

președintelui Consiliului Județean Covasna, revocarea calității de membru al A.T.O.P. Covasna.  
Art.43. Membrii A.T.O.P. Covasna au obligația să menționeze expres situațiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale.  

 

CAPITOLUL VI. DISPOZIȚII FINALE 
 

Art.44. (1) În vederea exercitării atribuțiilor sale cu caracter permanent A.T.O.P. Covasna, își constituie un secretariat executiv format din minimum două 

persoane, încadrate pe funcții stabile prin hotărârea Consiliului Județean Covasna.  

(2) Secretariatul executiv asigură primirea și  trimiterea corespondenței, a petițiilor și sesizărilor cetățenilor, relația cu presa, cu acordul președintelui A.T.O.P. 
Covasna precum și alte atribuții legate de activitatea autorității.    

Art.45. Activitatea A.T.O.P. Covasna se desfășoare în spații puse la dispoziție de către Consiliul Județean Covasna. 

Art.46. În vederea unei bune colaborări și conlucrare cu consiliile locale din județul Covasna, cu instituțiile neguvernamentale, A.T.O.P. Covasna va fi dotat 
cu un autoturism, inscripționat A.T.O.P. Covasna în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.  

Art.47. Orice altă modificare la prezentul Regulament se va face numai cu aprobarea de plenului A.T.O.P. Covasna. 
 

Anexă la Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Teritoriale de Ordine Publică 
 

Președinte A.T.O.P. Covasna: Calinic Sabin 
 

1. Comisia de coordonare situații de urgență și pentru petiții: 

1. Klárika Attila, consilier județean, președinte de comisie 

2. Szőcs Gabriella Tímea, consilier județean 

3. Gecse Imre, reprezentat al comunității 
4. Popa Ion, inspector șef al I.P.J. Covasna 

 

2. Comisia de planificare, stabilire și evaluare a indicatorilor de performanțe minimali 

1. Ambrus József, consilier județean, președinte de comisie 
2. Benedek Erika, consilier județean 

3. Kiss Tiberiu, reprezentat al comunității, 

4. Gheorghiu Georgeta, subprefect de Covasna 
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3. Comisa pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanță și drepturile omului 

1. Calinic Sabin, consilier județean, președinte de comisie 

2. Gáj Nándor, consilier județean, 
3. Ötvös Boglárka, reprezentat al comunității 

4. Bulgariu Valerian, comisar șef, Reprezentant al Corpului Național al Polițiștilor 

 

HOTĂRÂREA Nr. 33/2013 

privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea 

situaţiei juridice a imobilului situat în municipiul Sf. 

Gheorghe, str. Kós Károly nr. 4, judeţul Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 28 februarie 2013, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea unor 

măsuri pentru reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în 

municipiul Sf. Gheorghe, str. Kós Károly nr. 4, judeţul Covasna, 

având în vedere: Raportul Direcţiei Juridice, Administraţie Publică 

şi Dezvoltarea Teritoriului, Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate, prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea 

publică, cu modificările şi completările ulterioare, art. 10 şi art. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 867 şi 

urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, adresa Muzeului 

Naţional Secuiesc nr. 176/15.02.2013, înregistrată la Registratura 

generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 1352/15.02.2013, 

în baza art. 123 alin. (1) şi în temeiul art. 91 alin. (1) lit. „c” şi art. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Sf. 

Gheorghe, str. Kós Károly nr. 4, judeţul Covasna, proprietatea 

publică a judeţului Covasna, înscris în CF nr. 25212 al localităţii 

Sfântu Gheorghe, conform documentaţiei cadastrale întocmită de 

SC PROEDER SRL, anexată, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre, în 2 parcele, după cum urmează:  

- Lotul nr. I  -  teren în suprafață de 282 mp; 

- Lotul nr. II - teren în suprafață de 3117 mp. 

Art.2. Se aprobă transmiterea imobilului Lotul nr. I în 

suprafaţă totală de 282 mp, proprietatea publică a judeţului 

Covasna, din administrarea Consiliului Judeţean Covasna în 

administrarea Muzeului Naţional Secuiesc. 

Art.3. Cu semnarea contractului de administrare al imobilului 

transmis la art. 2, se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean 

Covasna şi dl. Ferencz Ludovic, directorul executiv al Direcţiei 

Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Covasna.  

Art.4. Se va solicita Oficiului de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Covasna - Biroul de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Sfântu Gheorghe înscrierea operaţiunilor potrivit 

art. 1 şi 2, prin grija Direcţiei Juridice, Administraţie Publică şi 

Dezvoltarea Teritoriului. 

Art.5. Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 2 se 

face pe bază de proces-verbal încheiat între părţile interesate, în 

termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, 

Direcţia Economică, Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi 

Dezvoltarea Teritoriului şi Muzeul Naţional Secuiesc. 
 

Sf. Gheorghe, la 28 februarie 2013. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Notă: Anexa la Hotărârea nr. 33/2013 a fost comunicată celor interesați. 

 

HOTĂRÂREA NR. 34/2013 

cu privire la acordarea unui mandat special 

reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea Generală 

a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 28 februarie 2013, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la 

acordarea unui mandat special reprezentantului judeţului 

Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară AQUACOV, având în vedere: Raportul de 

specialitate al Direcţiei Juridice Administrație Publică și 

Dezvoltarea Teritoriului, Rapoartele de avizare ale comisiilor 

de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, O. G. nr. 

26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; Legea nr. 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare 

cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările 

ulterioare; Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 68/2008 

privind asocierea judeţului Covasna cu alte unităţi 

administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”, cu modificările şi 

completările ulterioare; ţinând cont de adresele Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV” nr. 548/11.02.2013, 

înregistrată la Registratura generală a Consiliul Judeţean 

Covasna sub nr. 1244/12.02.2013 și nr. 556/22.02.2013; în 

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

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

cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se mandatează domnul Bíró Dónát, reprezentantul 

județului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV, să voteze în numele 

județului Covasna, în ședința acesteia, pentru aprobarea 

primirii de noi membri în asociație, conform anexei la prezenta 

hotărâre din care face parte integrantă, şi să semneze actul 

adiţional pentru modificarea Statului Asociaţiei, având ca 

obiect primirea de noi membri. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri se însărcinează domnul Bíró Donát - reprezentantul 

județului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV. 
 

Sf. Gheorghe, la 28 februarie 2013. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

 

Anexă la Hotărârea nr. 34/2013 
 

 

Lista unităților administrativ-teritoriale care urmează a fi membri în 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV 
 

1. Orașul Baraolt 

2. Comuna Bățanii Mari 
3. Comuna Belin 

4. Comuna Reci 

5. Comuna Valea Mare 
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HOTĂRÂREA Nr. 35/2013 

privind aprobarea preluării din proprietatea publică al 

oraşului Covasna și din administrarea Consiliului local al 

oraşului Covasna, în proprietatea publică a județului 

Covasna și în administrarea Consiliului Județean Covasna 

a două parcele de teren pentru realizarea închiderii 

depozitului neconform de deşeuri al oraşului Covasna, 

obiectiv al proiectului „Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor în Judeţul Covasna” 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 28 februarie 2013, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

preluării din proprietatea publică al oraşului Covasna și din 

administrarea Consiliului local al oraşului Covasna, în proprietatea 

publică a județului Covasna și în administrarea Consiliului 

Județean Covasna a două parcele de teren pentru realizarea 

închiderii depozitului neconform de deşeuri al oraşului Covasna, 

obiectiv al proiectului „Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor în Judeţul Covasna”, văzând Raportul de specialitate 

întocmit de Direcția Juridică, Administraţie Publică Dezvoltarea 

Teritoriului, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate, având în vedere prevederile Legii nr. 287/2009 

privind Codul civil, republicată, Legii nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică, cu modificările şi completările ulterioare, 

Hotărârea Consiliului Local al oraşului Covasna nr. 140/2012 

privind aprobarea transmiterii terenului pe care se află depozitul 

neconform de deşeuri al oraşului Covasna, din proprietatea publică 

și din administrarea Consiliului local, în proprietatea publică și în 

administrarea Consiliului Județean în vederea realizării investiţiei 

de închidere a depozitului neconform, în cadrul proiectului 

„Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă preluarea din proprietatea publică al 

oraşului Covasna și din administrarea Consiliului Local al 

oraşului Covasna în proprietatea publică a județului Covasna și 

în administrarea Consiliului Județean Covasna, până la 

realizarea investiției de închidere a depozitelor de deşeuri 

neconforme, a terenurilor, identificate potrivit anexei, care face 

parte integrantă din prezenta, pe care se află depozitul 

neconform de deşeuri (rampă de gunoi) al oraşului Covasna şi 

care constituie obiectiv al proiectului „Sistem de Management 

Integrat al Deşeurilor în Judeţul Covasna”. 

Art.2. Consiliul Judeţean Covasna se obligă să închidă 

depozitul neconform de deşeuri al oraşului Covasna, urmând ca 

după recepţia lucrărilor să retransmită imobilul în cauză în 

proprietatea publică al oraşului Covasna. 

Art.3. Predarea-preluarea imobilelor prevăzute în anexă se 

face pe bază de protocol încheiat, în termen de 30 de zile,  între 

părţile interesate. 

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

însărcinează Președintele Consiliului Județean Covasna și 

Direcția Juridică, Administrarea Publică şi Dezvoltarea 

Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 28 februarie 2013. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Anexă la Hotărârea nr. 35/2013 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ALE TERENURILOR CARE SE PREIA DIN PROPRIETATEA PUBLICĂ AL ORAŞULUI COVASNA ŞI DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI 

LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA, ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A JUDEŢULUI COVASNA ŞI ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI 

JUDEŢEAN COVASNA, ÎN SCOPUL REALIZĂRII ÎNCHIDERII DEPOZITULUI NECONFORM DE DEŞEURI AL ORAŞULUI COVASNA, 

OBIECTIV AL PROIECTULUI „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL COVASNA” 
 

Nr. 

crt. 

Unitatea 

administrativ-teritorială 

Denumire 

imobil 

Adresa/Locația Proprietar Administrator Descrierea 

imobilului 

Date de 

identificare 

1.  Covasna păşune Sat Chiuruș Oraşul Covasna Consiliul Local 
al orașului Covasna 

Teren cu suprafaţa 
de 658 mp 

CF 27292  
nr. cad. 27292 

2. Covasna păşune Sat Chiuruș Oraşul Covasna Consiliul Local 

al orașului Covasna 

Teren cu suprafaţa 

de 9819 mp 

CF 27291  

nr. cad. 27291 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 36/2013 

pentru aprobarea modificării Actului constitutiv și a 

Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

Turistică „CIOMAD-BALVANYOS”, „CSOMÁD-

BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési 

Társulás” 

 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 28 februarie 2013; analizând Expunerea de motive a 

Președintelui Consiliului Județean Covasna pentru aprobarea 

modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD-

BALVANYOS”, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek 

Közti Turizmusfejlesztési Társulás”; având în vedere Raportul 

Direcției Juridice, Administrație Publică și Dezvoltarea 

Teritoriului; Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Județean Covasna întocmite în acest sens; art. 

33 din O. G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 

modificările şi completările ulterioare; art. 3 alin. (2) din 

Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 142/2011 privind 

aprobarea participării Judeţului Covasna, în calitate de membru 

fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Turistică „CIOMAD BALVANYOS”, 

„CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti 

Turizmusfejlesztési Társulás”; Hotărârea Adunării Generale a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD-

BALVANYOS”, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek 

Közti Turizmusfejlesztési Társulás” nr. 4/2012; în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, secțiunea 1, art. 6, alin. 1-

7; în baza art. 91 alin. (1) lit. „f”, în temeiul art. 97 alin. (1) din 

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

cu modificările și completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD-

BALVANYOS”, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek 

Közti Turizmusfejlesztési Társulás”, conform proiectului 

Actului adițional nr. 1 la Actul constitutiv al Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD-

BALVANYOS”, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti 



 19 

Turizmusfejlesztési Társulás”, prevăzut în anexa nr. 1 la 

prezenta hotărâre.  

Art.2. Se aprobă modificarea Statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD-BALVANYOS”, 

„CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmus-

fejlesztési Társulás”, conform proiectului Actului adițional nr. 

1 la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  

Turistică „CIOMAD-BALVANYOS”, „CSOMÁD-

BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési 

Társulás”, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuternicesc reprezentanții Județului Covasna în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  

Turistică „CIOMAD-BALVANYOS”, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS 

Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás” să voteze în 

favoarea adoptării Actului adiţional nr. 1 la Actul Constitutiv şi 

Actului adiţional nr. 1 la Statului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Turistică „CIOMAD-BALVANYOS”, 

CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmus-

fejlesztési Társulás”, în forma prevăzută în anexele nr. 1 şi 2 la 

prezenta hotărâre. 

Art.4. Se împuterniceşte domnul Nagy Iosif, în calitate de 

reprezentant al Județului Covasna în Adunarea generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD-

BALVANYOS”, CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti 

Turizmusfejlesztési Társulás” să semneze în numele şi pe 

seama Judeţului Covasna Actele adiţionale la Actul Constitutiv 

şi la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  Turistică 

„CIOMAD-BALVANYOS”, CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek 

Közti Turizmusfejlesztési Társulás”, anexate la prezenta hotărâre. 

Art.5. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează reprezentanții Județului Covasna în Adunarea Generală 

a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  Turistică „CIOMAD-

BALVANYOS”, CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti 

Turizmusfejlesztési Társulás”. 
 

Sf. Gheorghe, la 28 februarie 2013. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 36/2013 
 

Act adiţional nr. 1 

la Actul constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD- BALVANYOS”, 
„CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás” 

 

1. Judeţul Harghita prin CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA, persoană juridică, autoritatea deliberativă, cu sediul în Miercurea Ciuc, judeţul Harghita, 
P-ţa Libertăţii, nr. 5, cod fiscal 4245763, reprezentat prin  domnul Borboly Csaba în calitate de preşedinte –în temeiul Hotărârii nr. 239/2011 a Consiliului Judeţean 

Harghita, cu domiciliul în Miercurea-Ciuc judeţul Harghita, Str. Kőrösi Csoma Sándor Nr.6 ap.3, C.I.: seria HR nr. 289391, eliberat la data de 16.12.2008, de către 

SPCLEP M-Ciuc  CNP: 1740808190713,  
 2. Judeţul Covasna prin CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA, persoană juridică, autoritatea deliberativă, cu sediul în Sfântu Gheorghe, județul Covasna, 

P-ța Libertăţii, nr. 4, cod fiscal 4201988, reprezentat prin domnul Tamás Sándor în calitate de președinte - în temeiul Hotărârii nr. 142/2011 a Consiliului Judeţean 
Covasna, cu domiciliul în Mun. Tîrgu Secuiesc, judeţul Covasna, Str. Fortyogó Nr. 22, C.I.: seria KV nr. 053615, eliberat la data de 11.01.2002, de către Mun. Tg. 

Secuiesc, CNP: 1660922142057,  

3. Comuna Cozmeni, prin Consiliul local Cozmeni, persoană juridică, autoritate deliberativă, cu sediul în Cozmeni nr.200, cod fiscal 14597953, reprezentat 
prin Bodó Dávid în calitate de primar – în temeiul Hotărârii nr. 53/2011 a Consiliului Local al comunei Cozmeni, cu domiciliul în Com. Cozmeni, sat Cozmeni nr. 

59, judeţul Harghita, C.I.: seria HR nr. 080443, eliberat la data de 17.10.2002, de către  Mun. Miercurea Ciuc, CNP: 1470916191343; 

4. Comuna Tuşnad, prin Consiliul local Tuşnad, persoană juridică, autoritate deliberativă, cu sediul în Tuşnad Sat nr. 176, cod fiscal 4245941, reprezentat 
prin Rafain Endre în calitate de primar – în temeiul Hotărârii nr. 31/2011 a Consiliului Local al comunei Tuşnad, cu domiciliul în satul Tuşnad nr. 146, judeţul 

Harghita, C.I. seria HR 314187, eliberat la data de 26.03.2010, de către SPCLEP Miercurea Ciuc, CNP: 1660328190011; 

5. Oraşul Băile Tuşnad, prin Consiliul local Băile Tuşnad, persoană juridică, autoritate deliberativă, cu sediul în oraşul Băile Tuşnad, strada Oltului nr. 63, 
cod fiscal 4245348, reprezentat prin Albert Tibor în calitate de primar – în temeiul Hotărârii nr. 32/2011 a Consiliului Local al oraşului Băile Tuşnad, cu domiciliul 

în oraşul Băile Tuşnad, str. Kovács Miklós nr. 42, judeţul Harghita, C.I.: seria HR nr. 079226, eliberat la data de 03.10.2002, de către Mun. Miercurea Ciuc, CNP: 

1630507191338; 
6. Comuna Bixad, prin Consiliul local Bixad, persoană juridică, autoritatea deliberativă, cu sediul în localitatea Bixad, Str. Ciucului nr. 558, judeţul 

Covasna, cod fiscal 16355433, reprezentat prin Bács Márton Csaba în calitate de primar - în temeiul Hotărârii nr. 36/2011 a Consiliului Local al comunei Bixad, cu 

domiciliul în localitatea Bixad, judeţul Covasna, Nr. 146,   C.I.: seria KV nr. 271987, eliberat la data de 23.o2.2o12, de către SPCLEP Sf. Gheorghe, CNP: 
1720210141044 

7. Comuna Turia, prin Consiliul local Turia, persoană juridică, autoritate deliberativă, cu sediul în Turia nr.835, cod fiscal 4404630, reprezentat prin Dr. 

Daragus Attila în calitate de primar – în temeiul Hotărârii nr. 59/2011 a Consiliului Local al comunei Turia, cu domiciliul în satul Turia, judeţul Covasna, nr. 3, 
C.I.: seria KV nr. 213379, eliberat la data de 15.07.2009, de către SPCLEP Tg. Secuiesc, CNP: 1650722142061 

 

am hotărât modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei în felul următor: 
 

Art.I. Actul constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară turistică „CIOMAD- BALVANYOS”, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti 

Turizmusfejlesztési Társulás se modifică după cum urmează: 
 

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins: 

„Art. 4.– Scopul Asociaţiei: 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  turistică „CIOMAD- BALVANYOS”, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás” din 

România are scopul de a pregăti şi promova la toate nivelurile proiecte pentru dezvoltarea regională de interes comun în domeniile  enumerate  mai jos şi de a obţine 

finanţări interne şi externe necesare derulării acestora. 
 

Obiectivul principal: 

Pregătirea şi implementarea  proiectelor pentru dezvoltarea şi promovarea turismului în zona Ciomad-Balvanyos, efectuarea  tuturor demersurilor în vederea 
întocmiri de proiecte pentru accesarea fondurilor de promovare şi de dezvoltare europene şi naţionale şi managementul acestora, elaborarea planului de amenajare 

teritoritorială a zonei Ciomad - Balvanyos şi atragerea de surse de finanţare nerambursabile,  pentru managementul şi implementarea proiectelor de promovare şi 

de dezvoltare infrastructurală a zonei, promovarea destinaţiilor cu potenţial turistic în masivul Ciomad-Balvanyos, protecţia şi valorificarea ariilor naturale 
protejate  precum şi elaborarea unor proiecte de finanţare europeană în cadrul POR,  Axa Prioritară 5. Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului.  

Alte obiective: 

- Conservarea, protejarea, promovarea şi valorificarea patrimoniului natural al zonei; 
- Crearea unui cadru de promovare şi de exprimare pentru structurile implicate în turism prin promovarea unor campanii în mass-media, prin organizarea 

şi/sau participarea la simpozioane, expoziţii; 

- Susţinerea şi realizarea de materiale promoţionale (publicaţii, broşuri, pagină web) în vederea promovării potenţialului turistic al zonei Ciomad-
Balvanyos; 
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- Realizarea unor proiecte privitoare la protecţia mediului din zona respectivă; 

- Elaborarea propunerilor privind direcţiile de dezvoltare ale turismului în județele Harghita și Covasna; 

- Identificarea şi amenajarea unor zone cu potenţial turistic pentru a fi incluse în circuitul  naţional şi internaţional al sporturilor de iarnă şi de agrement; 
- Desfăşurarea unor activităţi de amenajare şi întreţinere a traseelor turistice montane din zona Ciomad-Balvanyos; 

- Participarea la târguri, saloane şi expoziţii naţionale şi internaţionale pentru promovarea şi valorificarea ofertei turistice a zonei, precum şi organizarea 

unor activităţi de promovare a turismului ecologic în rândul tinerilor; 
- Susţinerea tuturor activităţilor care contribuie la realizarea scopurilor asociaţiei prin colaborarea cu alte organizaţii şi instituţii  în vederea atingerii 

obiectivelor asociaţiei; 

- Dezvoltarea unor programe referitoare la activităţile turistice sustenabile in ariile naturale protejate, Natura 2000; 
- Lansarea unor parteneriate cu localităţi din ţară şi străinătate în scopul dezvoltării şi promovării turismului din zona Ciomad- Balvanyos; 

- Dezvoltarea unor programe referitoare la activităţile turistice sustenabile in ariile naturale protejate Tinovul Mohos şi Lacul Sfânta Ana;  

- Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică.” 
 

2. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 
„Art. 7. (2) Sunt numiţi în calitate de membru al Adunării Generale: 

- dn-a Székely Kinga,  desemnat de Consiliul Judeţean Harghita; 

- dl consilier judeţean Rafain Zoltán, desemnat de Consiliul Judeţean Harghita; 
- dl vicepreşedinte Nagy József, desemnat de Consiliul Judeţean Covasna; 

- dl consilier judeţean Tóth Birtan Csaba, desemnat de Consiliul Judeţean Covasna;  

- dl primar Bodó Dávid, desemnat de Consiliul Local Cozmeni; 
- dl primar Rafain Endre, desemnat de Consiliul Local Tuşnad; 

- dl primar Albert Tibor, desemnat de Consiliul Local Băile Tuşnad; 

- dl primar Bács Márton Csaba, desemnat de Consiliul Local Bixad;  
- dl primar Dr. Daragus Attila, desemnat de Consiliul Local Turia.” 

 

3. La articolul 8, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins: 
„Art. 8. (1) Consiliul de Administraţie este format din: 

Preşedinte: Székely Kinga 

Membrii: 
1. Vicepreşedinte: Tabără Ulman Adrian, 

2. Secretar: Bodó Dávid, 

3. Membru: Nagy József , 
4. Membru: Tóth Birtan Csaba 

(2) Consiliul de Administraţie este organul executiv de conducere al Asociaţiei, este format din preşedintele Adunării Generale, ales pentru 2 ani prin rotaţie 

din reprezentanţii din judeţul Harghita, respectiv din judeţul Covasna, şi 4 membrii desemnaţi de Adunarea Generală pe o perioada de 4 ani.” 

 

Art. II. Prezentul Act adiţional la Actul Constitutiv al Asociaţiei a fost redactat într-un număr de ...exemplare. 

 
Judeţul Harghita 

Prin preşedintele Consiliului Judeţean 

[semnătura şi ştampila] 

Judeţul Covasna 

Prin preşedintele Consiliului Judeţean 

[semnătura şi ştampila] 
 

Oraşul Băile Tuşnad 

Prin primarul oraşului 
[semnătura şi ştampila] 

 

Comuna Turia 

Prin primarul Comunei 
[semnătura şi ştampila] 

 

Comuna Tuşnad 

Prin primarul Comunei 

[semnătura şi ştampila] 

 

Comuna Bixad 

Prin primarul Comunei 

[semnătura şi ştampila] 

 
Comuna Cozmeni 

Prin primarul Comunei 

[semnătura şi ştampila] 

 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 36/2013 
 

Act adiţional nr. 1  

la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD-BALVANYOS”, 

„CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás” 
 

1. Judeţul Harghita prin CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA, persoană juridică, autoritatea deliberativă, cu sediul în Miercurea Ciuc, judeţul Harghita, 

P-ţa Libertăţii, nr. 5, cod fiscal 4245763, reprezentat prin  domnul Borboly Csaba în calitate de preşedinte –în temeiul Hotărârii nr. 239/2011 a Consiliului Judeţean 
Harghita, cu domiciliul în Miercurea-Ciuc judeţul Harghita, Str. Kőrösi Csoma Sándor Nr.6 ap.3, C.I.: seria HR nr. 289391, eliberat la data de 16.12.2008, de către 

SPCLEP M-Ciuc  CNP: 1740808190713; 

 2. Judeţul Covasna prin CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA, persoană juridică, autoritatea deliberativă, cu sediul în Sfântu Gheorghe, județul Covasna, 
P-ța Libertăţii, nr. 4, cod fiscal 4201988, reprezentat prin domnul Tamás Sándor în calitate de președinte - în temeiul Hotărârii nr. 142/2011 a Consiliului Judeţean 

Covasna, cu domiciliul în Mun. Tîrgu Secuiesc, judeţul Covasna, Str. Fortyogó Nr. 22, C.I.: seria KV nr. 053615, eliberat la data de 11.01.2002, de către Mun. Tg. 

Secuiesc, CNP: 1660922142057; 

3. Comuna Cozmeni, prin Consiliul local Cozmeni, persoană juridică, autoritate deliberativă, cu sediul în Cozmeni nr.200, cod fiscal 14597953, reprezentat 

prin Bodó Dávid în calitate de primar – în temeiul Hotărârii nr. 53/2011 a Consiliului Local al comunei Cozmeni, cu domiciliul în Com. Cozmeni, sat Cozmeni nr. 

59, judeţul Harghita, C.I.: seria HR nr. 080443, eliberat la data de 17.10.2002, de către  Mun. Miercurea Ciuc, CNP: 1470916191343; 
4. Comuna Tuşnad, prin Consiliul local Tuşnad, persoană juridică, autoritate deliberativă, cu sediul în Tuşnad Sat nr. 176, cod fiscal 4245941, reprezentat 

prin Rafain Endre în calitate de primar – în temeiul Hotărârii nr. 31/2011 a Consiliului Local al comunei Tuşnad, cu domiciliul în satul Tuşnad nr. 146, judeţul 

Harghita, C.I. seria HR 314187, eliberat la data de 26.03.2010, de către SPCLEP Miercurea Ciuc, CNP: 1660328190011; 
5. Oraşul Băile Tuşnad, prin Consiliul local Băile Tuşnad, persoană juridică, autoritate deliberativă, cu sediul în oraşul Băile Tuşnad, strada Oltului nr. 63, 

cod fiscal 4245348, reprezentat prin Albert Tibor în calitate de primar – în temeiul Hotărârii nr. 32/2011 a Consiliului Local al oraşului Băile Tuşnad, cu domiciliul 

în oraşul Băile Tuşnad, str. Kovács Miklós nr. 42, judeţul Harghita, C.I.: seria HR nr. 079226, eliberat la data de 03.10.2002, de către Mun. Miercurea Ciuc, CNP: 
1630507191338; 

6. Comuna Bixad, prin Consiliul local Bixad, persoană juridică, autoritatea deliberativă, cu sediul în localitatea Bixad, Str. Ciucului nr. 558, judeţul 

Covasna, cod fiscal 16355433, reprezentat prin Bács Márton Csaba în calitate de primar - în temeiul Hotărârii nr. 36/2011 a Consiliului Local al comunei Bixad, cu 
domiciliul în localitatea Bixad, judeţul Covasna, Nr. 146,   C.I.: seria KV nr. 271987, eliberat la data de 23.o2. 2o12, de către SPCLEP Sf. Gheorghe, CNP: 

1720210141044; 
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7. Comuna Turia, prin Consiliul local Turia, persoană juridică, autoritate deliberativă, cu sediul în Turia nr.835, cod fiscal 4404630, reprezentat prin Dr. 

Daragus Attila în calitate de primar – în temeiul Hotărârii nr. 59/2011 a Consiliului Local al comunei Turia, cu domiciliul în satul Turia, judeţul Covasna, nr. 3, 

C.I.: seria KV nr. 213379, eliberat la data de 15.07.2009, de către SPCLEP Tg. Secuiesc, CNP: 1650722142061 
am hotărât modificarea Statutului Asociaţiei în felul următor: 

 

Art. I. –Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD-BALVANYOS”, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti 
Turizmusfejlesztési Társulás” se modifică după cum urmează: 

 

1. Articolul 5 va avea următorul cuprins: 
„Art. 5. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  Turistică „CIOMAD- BALVANYOS”, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési 

Társulás” din România are drept scop promovarea şi dezvoltarea durabilă a turismului din județele  Harghita și Covasna, în zona  „CIOMAD- BALVANYOS” prin 

realizarea următoarelor obiective: 

 

Obiectivul principal: 
Pregătirea şi implementarea  proiectelor pentru dezvoltarea şi promovarea turismului în zona Ciomad-Balvanyos, efectuarea  tuturor demersurilor în vederea 

întocmiri de proiecte pentru accesarea fondurilor de promovare şi de dezvoltare europene şi naţionale şi managementul acestora, elaborarea planului de amenajare 

teritoritorială a zonei Ciomad - Balvanyos şi atragerea de surse de finanţare nerambursabile,  pentru managementul şi implementarea proiectelor de promovare şi 
de dezvoltare infrastructurală a zonei, promovarea destinaţiilor cu potenţial turistic în masivul Ciomad-Balvanyos, protecţia şi valorificarea ariilor naturale 

protejate  precum şi elaborarea unor proiecte de finanţare europeană în cadrul POR,  Axa Prioritară 5. Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului.  

 

Alte obiective: 

- Conservarea, protejarea, promovarea şi valorificarea patrimoniului natural al zonei; 

- Crearea unui cadru de promovare şi de exprimare pentru structurile implicate în turism prin promovarea unor campanii în mass-media, prin organizarea 
şi/sau participarea la simpozioane, expoziţii; 

- Susţinerea şi realizarea de materiale promoţionale (publicaţii, broşuri, pagină web) în vederea promovării potenţialului turistic al zonei Ciomad-

Balvanyos; 
- Realizarea unor proiecte privitoare la protecţia mediului din zona respectivă; 

- Elaborarea propunerilor privind direcţiile de dezvoltare ale turismului în județele Harghita și Covasna; 

- Identificarea şi amenajarea unor zone cu potenţial turistic pentru a fi incluse în circuitul  naţional şi internaţional al sporturilor de iarnă şi de agrement; 
- Desfăşurarea unor activităţi de amenajare şi întreţinere a traseelor turistice montane din zona Ciomad-Balvanyos; 

- Participarea la târguri, saloane şi expoziţii naţionale şi internaţionale pentru promovarea şi valorificarea ofertei turistice a zonei, precum şi organizarea 

unor activităţi de promovare a turismului ecologic în rândul tinerilor; 
- Susţinerea tuturor activităţilor care contribuie la realizarea scopurilor asociaţiei prin colaborarea cu alte organizaţii şi instituţii  în vederea atingerii 

obiectivelor asociaţiei; 

- Dezvoltarea unor programe referitoare la activităţile turistice sustenabile in ariile naturale protejate, Natura 2000; 
- Lansarea unor parteneriate cu localităţi din ţară şi străinătate în scopul dezvoltării şi promovării turismului din zona Ciomad- Balvanyos; 

- Dezvoltarea unor programe referitoare la activităţile turistice sustenabile in ariile naturale protejate Tinovul Mohos şi Lacul Sfânta Ana;  

- Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică.” 
 

2. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

”Art. 14. (1)  Asociaţia este condusă de Adunarea Generală. Adunarea Generală se compune din totalitatea asociaţilor şi este organul suprem de dezbatere, 
decizie şi conducere a Asociaţiei. Sunt membri de drept ai Adunării Generale unităţile administrativ-teritoriale semnatare ale actului constitutiv, prin reprezentanții 

desemnați. Fiecare unitate administrativ - teritorială va avea un reprezentant, cu excepţia consiliilor judeţene, care vor avea câte doi reprezentanţi în Adunarea 

Generală, şi a localităţilor  ale căror număr de locuitori depăşeşte 15.000 locuitori, care vor avea câte un reprezentant după fiecare 15.000 locuitori sau fracţiune.” 
 

3. La articolul 16, alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

„Art. 16. (3) Consiliul de Administraţie este format din preşedintele Adunării Generale, ales pentru 2 ani prin rotaţie din reprezentanţii din judeţul Harghita, 

respectiv din judeţul Covasna, şi 4 membrii desemnaţi de Adunarea Generală pe o perioada de 4 ani.” 

 

Art. II. Prezentul Act adiţional la Statutul Asociaţiei a fost redactat într-un număr de ...exemplare. 

 

Judeţul Harghita 

Prin preşedintele Consiliului Judeţean 
[semnătura şi ştampila] 

 

Judeţul Covasna 

Prin preşedintele Consiliului Judeţean 
[semnătura şi ştampila] 

 

Oraşul Băile Tuşnad 
Prin primarul oraşului 

[semnătura şi ştampila] 

Comuna Turia 
Prin primarul Comunei 

[semnătura şi ştampila] 

 
Comuna Tuşnad 

Prin primarul Comunei 

[semnătura şi ştampila] 

Comuna Bixad 

Prin primarul Comunei 

[semnătura şi ştampila] 
 

Comuna Cozmeni 

Prin primarul Comunei 
[semnătura şi ştampila] 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 37/2013 

privind asocierea Județului Covasna cu AJOFM Covasna, 

Fundația LAM, OTP Consulting, Asociația APPAR, 

Comuna Diosig - județul Bihor, în vederea participării cu 

proiectul ”Model integrat de Dezvoltare a resurselor 

umane din mediul rural în vederea ocupării forței de 

muncă și a creării de noi afaceri în sectorul turistic” la 

programul POSDRU 2007 - 2013, DMI 5.2 

 

 

Consiliul Județean Covasna, întrunit în ședința sa ordinară 

din data de 28.02.2013, analizând Expunerea de motive a 

președintelui Consiliului Județean Covasna privind asocierea 

Județului Covasna cu AJOFM Covasna, Fundația LAM, OTP 

Consulting, Asociația APPAR, Comuna Diosig – județul 

Bihor, în vederea participării cu proiectul ”Model integrat de 

Dezvoltare a resurselor umane din mediul rural în vederea 

ocupării forței de muncă și a creării de noi afaceri în sectorul 

turistic” la programul POSDRU 2007 – 2013, DMI 5.2, văzând 

raportul de specialitate al Direcției Juridice, Administrație Publică 

și Dezvoltarea Teritoriului, precum și rapoartele comisiilor de 

specialitate, în baza art. 91 alin. (6) lit. „a” și în temeiul art. 97 alin. 

(1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
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HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se aprobă asocierea Județului Covasna, în calitate de 

solicitant, cu AJOFM Covasna, Fundația LAM, OTP 

Consulting în calitate de lider al asocierii, Asociația APPAR, 

Comuna Diosig - județul Bihor, în vederea participării cu 

proiectul ”Model integrat de Dezvoltare a resurselor umane din 

mediul rural în vederea ocupării forței de muncă și a creării de 

noi afaceri în sectorul turistic” la programul POSDRU 2007 - 

2013, DMI 5.2, conform Proiectului prevăzut în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. (1) Se aprobă bugetul total al proiectului în valoare 

de 9.000.000 lei, cu TVA. 

(2) Se aprobă cofinanţarea de 2% din cheltuielile eligibile 

ale proiectului de către Consiliul Judeţean Covasna în suma de 

14.469 lei, cu TVA.  

(3) Se aprobă asigurarea de către Consiliul Judeţean 

Covasna a sumelor necesare pentru acoperirea contribuţiei din 

fondurile structurale din cadrul proiectului, sume care vor fi 

cheltuite în avans de către Consiliul Judeţean Covasna până la 

rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de Management, 

dar nu mai mult de 723.455 lei, cu TVA. 

Art.3. Cu semnarea acordului de parteneriat prevăzut în 

anexă se împuternicește dl. TAMÁS Sándor, Președintele 

Consiliului Județean Covasna precum și dl. FERENCZ 

Ludovic, director executiv al Direcției Economice. 

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

însărcinează dl. consilier județean Grüman Róbert-Csongor, 

Direcția Juridică, Administrație Publică și Dezvoltarea 

Teritoriului și Direcția Economică. 
 

Sf. Gheorghe, la 28 februarie 2013. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Notă: Anexa la Hotărârea nr. 37/2013 a fost comunicată celor interesați. 

 

HOTĂRÂREA Nr. 38/2013 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse 

regulate speciale 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 28 februarie 2013,  analizând Expunerea de motive al  

Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul 

Henning László-János, privind aprobarea atribuirii unei licenţe 

de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane 

prin curse regulate speciale, văzând Raportul de specialitate al 

Administratorului public, precum şi rapoartele de avizare ale 

Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean 

Covasna, având în vedere art. 17 alin. (1) lit. „p” din Legea 

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

şi completările ulterioare, art. 4 lit. „h” din Normele de aplicare 

a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei 

administrative nr. 353/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare, în baza art. 91 alin. (1) lit. ,,f” şi în temeiul art. 97 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate 

speciale, pe o perioada de 3 (trei) ani, operatorului de transport 

rutier S.C. TRANS INTEX S.R.L. pe traseul Mărtănuş - Breţcu 

- Lemnia de Sus - Târgu Secuiesc pentru autovehiculul cu 

număr de înmatriculare CV-05-MWS.  

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

însărcinează Compartimentul monitorizarea serviciilor comunitare 

de utilităţi publice, transport public judeţean. 
 

Sf. Gheorghe, la 28 februarie 2013. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

HOTĂRÂREA Nr. 39/2013 

privind rezilierea Convenției de parteneriat nr. 16239/2006 

încheiată între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna și Fundaţia de Spital 

Szentkereszty Stephanie precum și aprobarea măsurilor ce 

decurg din acest fapt 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 28 februarie 2013,analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna referitor la proiectul de 

hotărâre privind rezilierea Convenției de parteneriat nr. 

16239/2006 încheiată între Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Covasna și Fundaţia de Spital 

Szentkereszty Stephanie precum și aprobarea măsurilor ce 

decurg din acest fapt, având în vedere Raportul de specialitate 

al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Covasna, Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Județean Covasna întocmite în acest sens, 

Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 141/2006 privind 

aprobarea Convenţiei de parteneriat  între Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna şi Fundaţia de 

Spital Szentkereszty Stephanie şi a măsurilor ce decurg din 

aceasta; adresele Fundației de Spital Szentkereszty Stephanie 

nr. 9783/20.10.2011 și 916/07.02.2012, Legea nr. 17/2000 

privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa Guvernului 

nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare, Hotărârea Guvernului 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, 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, în baza art. 91 alin. (1) lit. „f”, alin. 

(5) lit. „a” pct. 2 şi în temeiul art. 97 din Legea administraţiei 

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

ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1) Se aprobă rezilierea Convenției de parteneriat nr. 

16239/04.12.2006 ca urmare a solicitării rezilierii, de către 

Fundația de Spital Szentkereszty Stephanie, respectiv a 

Contractului de comodat nr. 13018/27.09.2006. 

(2) Se aprobă modelul Convenţiei de reziliere a 

Contractului de comodat nr. 13018/27.09.2006 și a Acordului 

de reziliere a Convenției de parteneriat nr. 16239/04.12.2006 

conform anexelor nr. 1 și 2. 

Art.2. Se aprobă încheierea Convenției de parteneriat între 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
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Covasna și Fundația de Spital Szentkereszty Stephanie conform 

modelului prevăzut în anexa nr. 3. 

Art.3. Cu semnarea actelor arătate la art. 1 și 2 se însărcinează 

Directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna. 

Art.4. Termenul de punere în aplicare a prevederilor 

prezentei hotărâri este de 01 aprilie 2013, după care Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna 

va propune spre aprobare Consiliului Judeţean Covasna 

modificarea organigramei și a statului de funcții ale direcției. 

Art.5. Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.6. La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă 

Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 141/2006 privind 

aprobarea Convenţiei de parteneriat între Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna şi Fundaţia de 

Spital Szentkereszty Stephanie şi a măsurilor ce decurg din 

aceasta, precum și orice alte dispoziții contrare. 

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

însărcinează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna şi Direcţia Economică din cadrul Consiliului 

Judeţean Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 28 februarie 2013. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Notă: Anexele nr. 1-3 la Hotărârea nr. 39/2013 au fost comunicate celor 

interesați. 

 

HOTĂRÂREA Nr. 40/2013 

privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna 

nr. 8/2013 cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe 

trimestrul IV al anului 2012 
 

Consiliul Judeţean Covasna,întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 28 februarie 2013, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la aprobarea 

execuţiei bugetelor pe trimestrul IV 2012, având în vedere 

Raportul Direcţiei juridice, administrație publică și dezvoltarea 

teritoriului; Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Judeţean Covasna, adresa Instituției Prefectului Județul 

Covasna nr. 2369/18.02.2013, înregistrată la Registratura generală 

a Consiliului Județean Covasna sub nr. 1571/21.02.2013, în baza 

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

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

modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic. Se revocă Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 8/2013 cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor 

pe trimestrul IV al anului 2012. 
 

Sf. Gheorghe, la 28 februarie 2013. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

HOTĂRÂREA Nr. 41/2013 

cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul IV 

al anului 2012 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 28 februarie 2013, analizând Expunerea de motive 

a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la 

aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul IV 2012, având în 

vedere Raportul Direcţiei economice, Rapoartele de avizare ale 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, 

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

modificările și completările ulterioare, în baza art. 91 alin. (3) 

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

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

completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic. Se aprobă execuţia bugetelor pe trimestrul IV 

al anului 2012, conform anexelor nr. 1, 2 și 3, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  
 

Sf. Gheorghe, la 28 februarie 2013. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 41/2013 
 

 

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL 

(BUGETUL PROPRIU AL JUDEȚULUI ȘI AL INSTITUȚIILOR PUBLICE DE INTERES JUDEȚEAN) 
 

-lei- 

 Prevederi bugetare Încasări/plăți efectuate/rezultat % față de prevederi 

Anul 2012 din care 

trim. IV 

Anul 2012 din care 

trim. IV 

Anul 2012 trim. IV 

Venituri totale 138.061.000 21.549.400 102.205.899 21.192.161 74,03 98,3 

Secțiunea de 

funcționare(SF) 

63.067.000 10.515.850 67.053.516 12.633.500 106,3 120,1 

Secțiunea de 

dezvoltare(SD) 

74.994.000 11.033.550 35.152.383 8.558.661 46,9 77,6 

Cheltuieli totale  108.501.700 -11.704.050 92.093.893 23.859.594 84,9 x 

SF 66.668.100 14.629.450 61.595.791 18.992.820 92,4 129,8x 

SD 41.833.600 -26.333.500 30.498.102 4.866.774 72,9 x 

Deficit 3.601.100 4.113.600     

SF 3.601.100 4.113.600     

SD -      

Excedent 29.559.300 37.367.050 10.112.006 3.691.887 34,2 9,9x 

SF   5.457.725   x 

SD 33.160.400 37.367.050 4.654.281 3.691.887 14,0 x 
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Secțiunea de funcționare 
lei 

   Prevederi anuale Cheltuieli 12 luni 

1. AUTORITĂȚI EXECUTIVE    

 51.02.01.03 personal 3,547,000 3,490,164 

   bunuri și servicii 3,222,000 2,942,035 

   alte transferuri 1,241,000 611,824 

  alte cheltuieli 162,000 3,060 

2. SPCJEP 54.02.10 transferuri 352,000 340,474 

3. PSI    

   bunuri și servicii 225,000 212,583 

  personal 118,000 117,751 

4. TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ       

 55.02.99 bunuri și servicii 200,000 200,000 

  dobânzi 80,000  

4 CMJ    

 60.02.02 bunuri si servicii 321,000 320,397 

5 PROTECTIE CIVILĂ    

 61.02.05 bunuri si servicii 106,000 105,727 

6 ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR    

 65.02.03.01 asistență socială 624,000 522,715 

  transferuri 150,000 150,000 

7 ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR    

 65.02.03.02 asistență socială 1,416,000 1,137,968 

8 ÎNVĂȚĂMÂNT INFERIOR    

 65.02.04.01 asistență socială 1,207,000 960,262 

9 ALTE CHELT ÎNVĂȚĂMÂNT    

 65.02.50 bunuri și servicii 120,000 120,000 

  asistență socială 260,000  

10 ȘCOALA SPECIALĂ SF GHE.    

 65.02.07.04.01 personal 2,197,000 2,196,207 

   bunuri si servicii 409,000 379,765 

11 ȘCOALA SPECIALĂ OLTENI    

 65.02.07.04.02 personal 580,000 578,007 

   bunuri și servicii 44,000 43,823 

12 C.J.R.A.E  0  

 65.02.07.04.03 personal 1,070,000 1,058,429 

  bunuri și servicii 50,000 44,916 

13 BIBLIOTECA JUDETEANA    

 67.02.03.02 personal 542,000 535,772 

   bunuri și servicii 310,000 306,059 

14 MUZEUL NATIONAL SECUIESC    

 67.02.03.03 transferuri 1,794,500 1779,448 

15 ȘCOALA DE ARTĂ ȘI MESERII    

 67.02.03.05 transferuri 725,000 681,059 

16 CENTRUL DE CULTURĂ    

 67.02.03.08 transferuri 1,761,000 1,599,974 

      

17 ANSAMBLUL DE DANSURI H.    

 67.02.03.04 transferuri 1,364,000 1,343,584 

18 SERVICII RELIGIOASE    

 67.02.06 alte cheltuieli 2,020,000 1,822,868 

19 TINERET    

 67.02.05.02 alte cheltuieli 75,000 60,000 

20 SPORT    

 67.02.05.01 alte cheltuieli 587,000 563,365 

21 GRADINI PUBLICE    

 67.02.05.03 bunuri și servicii 100,000 52,090 

22 MANIFESTĂRI CULTURALE    

 67.02.50 bunuri și servicii 550,000 174,676 

   alte cheltuieli 1,135,000 1,019,746 

  alte transferuri 250,000 250,000 

23 DGASPC    

 68.02.06.01 personal 8,428,000 8,402,238 

   bunuri și servicii 6,241,100 6,220,742 

   alte cheltuieli 200,000 190,000 

24 CĂMINUL PT PERSOANE VÂRSTNICE    

 68.02.04 personal 433,000 426,676 

   bunuri și servicii 792,000 648,371 

25 Indemnizații pers. handicap    

 68.02.05.02 bunuri și servicii 116,000 113,989 

   asistență soc 12,393,000 12,337,739 

26 
ALTE SERVICII ÎN DOMENIILE LOCUINȚELOR, 

DEZV.COM  
  

 70.02.50 bunuri și servicii 146,000  

27 CAMERA AGRICOLA    

 83.02.03.07 transferuri 384,000 356,600 

28 DRUMURI ȘI PODURI    

 84.02.03.01.01 bunuri și servicii 6,057,000 5,994,013 

  transferuri 35,000 35,000 

  alte transferuri 224,000 224,000 
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   Prevederi anuale Cheltuieli 12 luni 

29 TURISM     

 87.02.04 bunuri și servicii 36,000  

  transferuri 366,500 366,500 

30 CENTRUL DE STUDII EU ARCUȘ    

 87.02.50 transferuri 290,000 289,993 

31 C.J.P.N.D.R.S    

 87.02.50 transferuri 281,000 167,227 

32 Fond rezervă bugetară    

 54.02.05 fond rezervă 874,000  

33 Plăți efect. ani anteriori și recup. în anul curent Art.85.01  -80,267 

TOTAL BUGET- secțiunea de funcționare 66,668,100 61,595,789 

 

Secțiunea de dezvoltare 

lei 

  Prevederi anuale Cheltuieli 12 luni 

AUTORITĂȚI EXECUTIVE    4,003,600 2,061,596 

51.02.01.03-lucrări de separare utilit .comune act. nefin. 3,828,600 1,896,596 

  alte transferuri 175,000 165,000 

PSI      528,000 0 

54.02.50 alte transf. 478,000 0 

  active nefin. 50,000 0 

CMJ   9,000 8,668 

60.02.02 active nefin. 9,000 8,668 

ȘCOALA SPECIALĂ SF. GHEORGHE   5,000 4,831 

65.02.07.04.01 act.nefin. 5,000 4,831 

CJRAE  5,000 5,000 

65.02.07.04. act. nefin. 5,000 5,000 

Spitalul Județean Fogolyán Kristóf    6,550,000  

66.02.06.01.02 FEN    

66.02.06.01.01- Consolidare clădire și aparatură transf. 6,365,000 4,461,550 

66.02.06.01.01- Construire spațiu pt. U.P.U act.nefin. 185,000   

BIBLIOTECA JUDETEANA     8,000 7,984 

67.02.03.02 act. nefin 8,000 7,984 

MUZEE – renovare parțială Corp A clădire Muzeul Național 

Secuiesc   325,000 314,839 

67.02.03.03 act. nefin. 325,000 314,839 

Centrul de cultură- pavilion   16,000 16,000 

67.02.03.08 transf. 16,000 16,000 

Alte serv. în domeniile culturii, recr. ,relig.   33,000 32,860 

67.02.50 – Galeria de artă-documentație structură act.nefin. 33,000 32,860 

DGASPC      500,000 218,670 

68.02.06.01 act. nefin. 500,000 218,670 

CĂMINUL PT. PERSOANE VÂRSTNICE      20,000 17,854 

68.02.04- autoturism act.nefin. 20,000 17,854 

Dezvoltarea sistemului de locuințe     100,000 0 

70.02.03.01 act. nefin. 100,000 0 

Protecția mediului FEDR (deșeuri SMID)POR    6,363,000 979,279 

74.02.05.02 FEN 6,363,000 979,279 

DRUMURI SI PODURI    1,007,000 454,571 

84.02.03.01.01-Podul de la Belin, Podeț Căpeni act. nefin. 1,007,000 454,571 

Reabilitare DJ 121     20,608,000 20,607,536 

84.02.03.01.02 FEN 20,608,000 20,607,536 

Plăți ef. în anii preced și recup. în anul curent.    -22,638 

TURISM      1,316,000 896,380 

87.02.04.01 Proiectul Drumul Apelor Minerale alte transf 1,155,000 736,850 

Cotizații la A.D.I act. nefin. 161,000 159,530 

Alte acțiuni economice 8 Produse Turistice (POR)   10,000 6,820 

87.02.04.02 FEN 10,000 6,820 

Proiecte de dezv. Multifuncționale   427,000 426,301 

87.02.05- Planificare strategică prin coop. internaț. FEN 427,000 426,301 

TOTAL BUGET secțiunea de dezvoltare 41,833,600 30,498,101 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 41/2013 
 

EXECUȚIA BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN 

VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL 
 

Denumirea 

indicatorului 

Prevederi 2012 Încasări/Plăți 

efectuate/Rezultat 

% față de 

prevederi 

Venituri, din care: 63,120,920 55,384,826 87,7 

Subvenții 13,332,500 11,035,910 82,8 

Venituri curente  49,788,420 44,348,916 89,0 

Cheltuieli 66,782,920 56,758,041 85,0 

Deficit 3,662,000 1,373,215 37,5 

Excedent    
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VENITURI 

lei 

Denumirea instituției 

Prevederi anuale 2012 Încasări anuale 2012 
% față de 

Preved. total subvenții 
Venituri 

proprii 
total subvenții 

Venituri 

proprii 

Serv. Public Com. Evid. Pers. 354,000 352,000 2,000 343,620 340,474 3,146 97,1 

Spitalul Județean,,Dr. F.K.” 55,415,000 6,365,000 49,050,000 48,061,352 4,461,550 43,599,802 86,7 

Muzeul Naț. Secuiesc 1,902,800 1,794,500 108,300 1,893,750 1,779,448 114,302 99,5 

Ansamblul de Dansuri Háromszék 1,547,250 1,364,000 183,250 1,529,566 1,343,584 185,892 98,9 

Școala Pop. de Arte și Meserii 911,000 725,000 186,000 864,642 681,059 183,583 94,9 

Centrul de Cultură 1,840,370 1,777,000 63,370 1,696,071 1,599,974 96,097 92,2 

Camera Agricolă 507,500 384,000 123,500 477,775 356,600 121,175 94,1 

Centrul de Studii Eu Arcuș 360,000 290,000 70,000 350,823 289,993 60,830 97,5 

Centrul Jud. Prot Nat. Dezv. Reg. 283,000 281,000 2,000 167,227 167,227 - 59,1 

TOTAL 63,120,920 13,332,500 49,788,420 55,384,826 11,035,910 44,348,916 87,7 

 

Denumirea instituției 

CHELTUIELI 

Prevederi 2012 

CHELTUIELI 

Plăți efectuate 12 luni 
% instit. 

față de 

total Total 
Chelt. 

personal 

Bunuri 

și serv 

Chelt. de 

capital 
Total 

Chelt. 

personal 

Bunuri 

și serv 

Chelt. de 

capital 

Serv. Public Jud. 

Com. Evid. Pers. 
354,000 262,000 91,000 1,000 343,620 258,841 84,294 485 0,6 

Spitalul Jud. 

,,Dr.Fogolyán K” 
59,077,000 26,349,000 23,351,000 9,377,000 49,447,556 26,309,338 17,415,310 5,722,908 87,1 

Muzeul Național 

Secuiesc 
1,902,800 865,000 1,012,800 25,000 1,893,750 858,155 1,011,076 24,519 3,4 

Ansamblul de Dansuri 

,,TS – H” 
1,547,250 900,000 574,250 73,000 1,516,577 877,597 555,982 72,998 2,7 

Școala Pop. de Arte și 

Meserii 
911,000 596,000 260,000 55,000 864,642 595,777 259,038 9,827 1,5 

Centrul de Cultură al 

Jud. Cv. 

1,840,370 

 
215,000 1,570,370 55,000 1,696,071 207,546 1,434,495 54,030 3,0 

Camera Agricolă Jud. 

Covasna 
507,500 381,000 126,500 - 477,775 377,837 99,938 - 0,8 

Centrul de Studii 

Europene Arcuș 
360,000 138,000 217,000 5,000 350,823 137,265 208,569 4,989 0,6 

Centrul Jud. Prot. Nat. 

Dezv. Regională 
283,000 62,000 221,000 - 167,227 58,903 108,324 - 0,3 

TOTAL 66,782,920 29,768,002 27,423,920 9,591,000 56,758,041 29,691,259 21,177,026 5,889,756 100,0 

 

Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 41/2013 
 

EXECUȚIA ÎN TRIMESTRUL IV A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE 
 

Denumirea 

indicatorului 
Prevederi 2012 

Încasări/Plăți 

efectuate/Rezultat 

% față de 

prevederi 

Venituri: 101.700 106.921 105,13 

Cheltuieli, din care 101.700 83.213 81,82 

Autorități executive (Centrul Europe Direct) 72.700 71.338 98,12 

Asistență socială (programul Grundtvig) 29.000 11.875 40,94 

Excedent  23.708  

 

HOTĂRÂREA Nr. 42/2013 

privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza 

Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a 

principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiţie  „Reabilitare Dj 121A Km 42+730 - 45+467, 

Judeţul Covasna” 

 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 28 februarie 2013, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

documentaţiilor tehnico-economice, faza Documentaţie de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor indicatori 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare Dj 

121A Km 42+730 - 45+467, Judeţul Covasna”, având în vedere 

Raportul de specialitate al Serviciului de administrare a drumurilor 

judeţene, precum şi Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna întocmite în acest 

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

modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 

28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 

structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general 

pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, Ordinul 

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

unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind 

aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-

economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii 

şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 

obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii", cu modificările 

și completările ulterioare, văzând Avizul Comisiei tehnico-

economice a Consiliului Judeţean Covasna nr. 2 din 

28.02.2013, în baza art. 91 alin. (3) lit. „f” şi în temeiul art. 97 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică, faza 

Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi 
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indicatorii tehnico-economici pentru obiectivului de investiţie 

„Reabilitare Dj 121A Km 42+730 - 45+467, Judeţul Covasna”, 

conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

însărcinează Serviciului de administrare a drumurilor judeţene. 
 

Sf. Gheorghe, la 28 februarie 2013. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Notă: Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 42/2013 a fost comunicată celor interesați. 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 42/2013 
 

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI 

pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare DJ 121A km 42+730 – 45+467, judeţul Covasna” 

 

1. Valoarea totală a investiţiei inclusiv TVA: 1.519,663 mii lei echivalent a 333,713 mii  euro la cursul BNR din 26.10.2012, 1 euro = 4,5538 lei,  

din care construcţii-montaj C+M: 1.270,873 mii lei, echivalent a 279,080 mii euro. 

 

2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M): 

- anul I = 1.519,663 mii lei/1.270,873 mii lei 

 
3. Durata de realizare: 5 luni 

 

4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice): 
 

Principalele cantităţi de lucrări: 

Nr. 

crt. 
Categoria de lucrare U.M. Cantitate Valoare cu TVA 

1.  Îmbrăcăminte asfaltică mp 18.000,00 1.116,000 mii lei 

2.  Colmatare rosturi crăpături ml 5.400,00 107,136 mii lei 

3.  Strat de balast acostamente mc 300,00 16,740 mii lei 

 

 
Raport de activitate a Comisiei VII 

Iulie-decembrie 2012 
 

Comisia de Relații Externe, Relații cu Instituțiile Europene și Programe Transnaționale este format din trei consilieri județeni. 

În prima ședință a consiliului nou ales au fost votați și membri diferitelor comisii, inclusiv Comisia VII. Comisia este format din trei consilieri, din trei partide 

diferite. După ședința plenului s-a întâlnit Comisia VII. 
În prima ședință am prezentat activitatea acestei Comisii, respectiv programele de parteneriat a județului nostru. 

Conform regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Covasna ordinea de zi a ședințelor ordinare al Consiliului Județean Covasna se 
discută în prima fază în ședințele Comisiilor. Am participat și am condus ședințele Comisiei VII, Comisia relații externe, relații cu instituțiile Europene și programe 

transnaționale. În ședințele comisiei VII sunt analizate toate proiectele de hotărâre legate de buget, de organigrame, statul de funcții și toate proiectele legate de 

cooperări internaționale, proiecte transnaționale. La ședințele Comisiei a participat personalul de specialitate a aparatului propriu a Consiliului Județean pentru a 
furniza toate datele necesare în legătură cu proiectele de hotărâri propuse. În aceste ședințe am analizat cu responsabilitate oportunitatea hotărârii, implicațiile 

bugetare, am cerut explicații, am aprobat hotărârile sau am propus scoaterea de pe ordinea de zi unor proiecte care nu au fost suficient documentate. 

În detalii vezi rapoartele individuale a membrilor comisiei de specialitate. 
 

Covasna, 28 ianuarie 2013 

dr. Tatár Márta 
Președintele comisiei VII 

 

Raport de activitate pe anul 2012 
 

Consiliul Judeţean COVASNA 

Nume Consilier: TÓTH-BIRTAN CSABA 

Partid: U.D.M.R. 

Comisia  pentru Amenajarea teritoriului, urbanism, administraţia publică locală, programe şi investiţii 

 

Raport de activitate pentru anul 2012. 

Şedinţe ale consiliului judeţean Ședințe ordinare: 30 VIII., 26 IX., 25 X., 22 XI., 17 XII; 

Ședințe extraordinare: 13 VIII., 11 IX., 16 X.; 

Absență motivată: 12 VII.; 

Şedinţe ale comisiilor de specialitate 29 VIII., 24 IX., 26 IX., 23 X.,21 XI., 22 XI.,12 XII.; 
Absență motivată 10 VII.; 

Întâlniri cu cetăţenii În timpul campaniei electorale timp de o lună am avut întâlniri zilnice în care am discutat cu aprox. 300 

cetățeni. 

Audienţe Sf. Gheorghe – sediu UDMR: 27.I., 28. IV., 28.VII., 27.X.; 

Arcuș - Primărie: 23.II.,25.V., 24.VIII.,24.XI.; 

Bixad – Primărie: 23.III., 22.VI., 28.IX.;14.XII.; 

Sesiuni de instruire Nu am participat 

Activitate în teritoriu Întâlniri cu conducătorii a.p.l. Arcuș 2.II., Bixad 14.V., Tg. Secuiesc 6.IX.. Participare la ședința de 

constituire a Consiliului Local Sf. Gheorghe. 

Reprezentare în consilii de administraţie, 

ATOP, comisii de licitaţie, comisii speciale 

ale consiliului etc. 

- participare la ședințele CTATU; 
- președinte al Comisiei de evaluare proiecte depuse în cadrul Programului de înființare terenuri de joacă; 

- reprezentant în AGA și membru în CA al ADI Turistică Csomád-Bálványos; 

Iniţiative Modificarea Statutului ADI Turistic Csomád-Bálványos  

Amendamente la proiectele de hotărâre de 

consiliu 

Nu am depus amendamente. 

Misiuni oficiale în străinătate Nu am participat la misiuni în străinătate. 

Alte aspecte relevante Participare la Festivalul cârnaților ediția 2012 cu echipa Consiliului Județean. 

 

29 ianuarie 2013                                                       TÓTH-BIRTAN CSABA 
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Raport de activitate iulie-decembrie 2012 

 

Consiliul Judeţean COVASNA 

Nume Consilier: dr. TATÁR Márta Éva 

Partid: U.D.M.R. 

Comisia de relații externe, relații cu instituții europene și programe transnaționale 

Şedinţe ale consiliului  local sau judeţean Am participat la toate ședințele ordinare a Consiliului Județean. Din păcate nu am putut participa la cele 

trei ședințe extraordinare, având în vedere că data ședințelor extraordinare nu se pot stabili dinainte-data lor 

de 2 ori s-a suprapus cu obligații de serviciu de la spital, respectiv unu a fost convocat în perioada 
concediului meu legal de odihnă. 

Şedinţe ale comisiilor de specialitate Am participat și am prezidat toate cele șapte ședințe a comisiei de specialitate. Data acestor ședințe a 

fost: 11 iulie, 29 august, 25 septembrie, 24 octombrie, 21 noiembrie, 12 decembrie. 

Întâlniri cu cetăţenii Întâlnirile cu cetățenii din orașul Covasna, comuna Zagon, au fost informale. Cetățenii s-au adresat în 

primul rând cu întrebări legate de sistemul de sănătate. Programul structurat funcționează mai dificil. 

Reprezentare în consilii de administrație, 

ATOP, comisii de licitație, comisii speciale 

ale consiliului etc. 

Sunt reprezentantul Consiliului Județean în Consiliul de Administrație a Direcție Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului. În această calitate am participat la ședințele consiliului de administrație, am 

identificat problemele majore cu care se confruntă Direcția: 1 lipsă de personal, 2. servicii insuficiente 

pentru oameni vârstnici cu probleme sociale și de sănătate. În acest context s-a depus toate eforturile pentru 
rezolvarea optimă a transferului unității de Lemnia către Fundația Szentkereszthy. Am organizat o întâlnire 

între directorul Direcției Generale, a reprezentanților Caritas și Diakónia pentru a accesa fonduri europene 

pentru servicii la domiciliu pentru persoane bătrâne, singure cu probleme de sănătate. Am prezentat 
programul oferit din Irlanda de Nord. Am fost la ministerul Sănătății pentru a găsi sprijin în vederea 

depunerii proiectului pentru obținere de fonduri. Din păcate în 2012 acest lucru nu s-a realizat, dar avem 

sprijinul și în continuare din partea AER și vom continua efortul pentru a reuși. De altfel programul a fost 
prezentat în cadrul Ședinței Comisiei 2 AER în martie 2012. 

Misiuni oficiale în străinătate Am continuat activitatea mea în cadrul AER. În calitate de delegat a Consiliului Județean am participat 

la ședința de birou AER pe data de 11 octombrie și la Adunarea Generală Extraordinară AER din 12 
octombrie, evenimente care au fost organizate la Strasbourg.  

Alte aspecte relevante Și în anul 2012 am continuat coordinarea stagiului de practică a studenților de la Institutul de Turism 

din Luzern, Elveția. Este pentru a 7-a oară când 50-55 studenți din Elveția vin pentru o săptămână în 
stațiune Covasna și elaborează proiecte concrete pentru dezvoltarea turistică a orașului și a județului. 

În luna iulie am reușit să organizez prima tabără de sănătate la Katrosa pentru 50 de copii cu obezitate. 

Acest lucru a fost posibil datorită implicării cu muncă voluntară cu mult profesionalism a doamnei dr. 
Tarczali și am avut parte de o activitate de voluntariat superb. Am convingerea că comunitatea trebuie să se 

implice în păstrarea sănătății copiilor și sunt foarte fericit că am putut să organizez primul pas în acest 

domeniu. 

 

Covasna, 28 ianuarie 2013                                                    dr. TATÁR Márta Éva 

 
Consiliul Judeţean Covasna 

Nume Consilier: MOROIANU ION 

Partid: P.N.L. 

Comisia pentru Tineret, Sport și ONG-uri 

 

Raport de activitate pentru anul 2012 

Şedinţe ale consiliului Judeţean: 

- Ocup funcția de consilier județean al Județului Covasna, câștigând acest mandat în urma alegerilor locale, ce au avut loc în data de 9 iunie 2012. 

- Am participat la toate convocările făcute de Președintele Consiliului Județean. 

- Am  răspuns cu promptitudine tuturor solicitărilor venite din partea compartimentelor Consiliului Județean și ale consiliului local Brețcu. 
- Am participat la diverse dezbateri publice de interes local cât și județean.  

Ședințe ale Comisiei pentru Tineret, Sport și ONG-uri. 

- În calitate de secretar al Comisiei Tineret, Sport și ONG-uri, au fost stabilite ședințe săptămânale. 
- În unele situații, Comisia Tineret, Sport și ONG-uri a formulat cereri de amendamente sau de completare a documentației de bază, pentru a asigura un 

cadru legal propice. 

- Comisia Tineret, Sport și ONG-uri este într-o colaborare permanentă cu toate structurile Consiliului Județean și ale consiliilor locale. 

Activitate în teritoriu. 

Întâlniri cu cetățenii.  

Am participat la o serie de întâlniri cu cetățenii județului Covasna, mai ales cei care locuiesc în comunele din jurul municipiului Târgu Secuiesc. 

Audiențe. 

- Așa cum arătam mai sus, în acele câteva luni care sunt cuprinse în acest raport, am făcut o serie de deplasări în diferite localități ale județului Covasna. 

- Contactele cu reprezentanții autorităților locale-primari, viceprimari-au avut loc la sediile primăriilor sau în diferite locații unde au avut loc întâlniri 
cetățenești. 

Alte activități. 

- Vreau să precizez ca am întreținut o relație foarte bună cu mai mulți reprezentanți ai mass-media locală, participând la diferite emisiuni televizate sau 
prezentând-prin mai multe articole de presă-activitatea pe care o derulez ca ales al cetățenilor județului. 

- De asemenea, am susținut și am participat la o serie de manifestări cu caracter cultural, sportiv sau social derulate în mai multe localități ale județului 

Covasna. 
- În executarea mandatului de ales local, județean, am fost în permanentă legătură cu cetățenii județului, încercând să cunosc îndeaproape problemele 

sociale, sportive sau culturale ale acestora, care au fost rezolvate cu ajutorul Președintelui Consiliului Județean Covasna și a colegilor. 

 
Consilier județean 

Moroianu Ion 
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Consiliul Judeţean Covasna 

Nume Consilier: RADU IOSIF 

Partid: U.S.L. (P.S.D.) 

Comisia pentru Învățământ, Cultură și Culte 

 

Raport de activitate pentru anul 2012 

Şedinţe ale consiliului local sau judeţean Am participat la următoarele ședințe ordinare și extraordinare în plenul consiliului: 

- 6 ședințe ordinare convocate în datele:12.07.2012, 30.08.2012, 26.09.2012, 25.10.2012,  

22.11.2012, 17.12.2012  
- ședințe extraordinare, convocate în datele: 13.08.2012, 10.10.2012, 16.11.2012 

- fiind director de școală, am absentat la ședința extraordinară din data de 11.09.2012 având probleme 

de serviciu, mai precis, clarificarea încadrărilor pentru anul școlar 2012—12-2013 
- menționez că am fost informat prin adresa mail despre absența menționată. 

 

Şedinţe ale comisiilor de specialitate Am participat la următoarele ședințe ale Comisiei de specialitate convocate înaintea celor de plen ale 
Consiliului:  

- 11 iulie, 29 august, 25 septembrie, 23 octombrie, 20 noiembrie, 22 noiembrie 

- Am absentat de la ședința comisiei din data de 12 decembrie, fiind internat la Spitalul de cardiologie 
Covasna. 

Redactez procesele verbale ale comisiei din care fac parte în calitate de secretar al acesteia. 

Întâlniri cu cetăţenii Întâlnirile cu cetățenii localităților s-au desfășurat atât ocazional cât și conform graficului prestabilit 
astfel:  

- la Școala Ciumernic în data de 26.10.2012, în cadrul întâlnirii cu locuitorii au fost discutate 

problemele legate de rezolvarea transportului școlar intern și extern dar și adaptarea transportului de 
persoane din sat. 

- la Căminul Cultural Sita Buzăului în data de 06.12.2012 am prezentat informații despre tematica și 

obiectivele unor hotărâri adoptate la nivelul ședințelor consiliului județean precum și despre prioritățile 

locale în materie de proiecte de dezvoltare. 

Audienţe Am efectuat audiențe ocazionale la sediul Școlii gimnaziale N. Russu Sita Buzăului în special pe teme 

de asistență socială, unor persoane cu cerințe speciale Invaliditate, incapacitate integrală de muncă, oferind 
recomandări pentru rezolvarea situațiilor ivite. 

Sesiuni de instruire Nu este cazul. 

Activitate în teritoriu Am avut întâlniri repetate cu primarii Comunelor Sita Buzăului și Barcani în scopul informării și 

consilierii acestora privind oportunitatea și modalitatea redactării și eligibilitatea proiectelor de finanțare 
pentru dezvoltarea bazelor sportive, Programul ”școală după școală”și reabilitarea căminelor culturale. 

Am invitat deputatul din colegiu, Horia Grama la întâlnire cu cetățenii comunei, luând în discuție 

probleme administrativ-gospodărești cum ar fi construirea grădinițelor Bobocea și Ciumernic, reabilitarea 
Școlii Ciumernic, asfaltarea drumului comunal Ciumernic etc. 

Am participat la întâlnirea cu Președintele Consiliului Județean Covasna, primari ai localităților din 

zonă și alți reprezentanți județeni cu dezbateri pe probleme de dezvoltarea social economică a zonei 
buzoaielor.  

Reprezentare în consilii de administraţie, 

ATOP, comisii de licitaţie, comisii speciale 

ale consiliului etc. 

Sunt membru al Comisiei de validare, a Consiliului Județean exercitându-mi atribuțiile specifice în 

cadrul acestei comisii. 
Sunt reprezentant al Consiliului Județean în cadrul C.A. al Direcției pentru Sport a Județului Covasna. 

Iniţiative Nu este cazul 

Amendamente la proiectele de hotărâre de 

consiliu 

Am considerat ca expunerile de motive susținute pentru proiectele de hotărâri propuse, nu necesitau 
amendări semnificative. 

Misiuni oficiale în străinătate Nu este cazul 

Alte aspecte relevante Menționez ca pentru perioada inițială a mandatului de consilier județean, mi-am rezervat cu prioritate 

timp pentru cunoașterea aprofundată a modalităților de exercitare a prerogativelor acestei calități, a modului 
de desfășurare a activității Consiliului și pe această bază să acționez ulterior în spațiul inițiativelor și 

eficientizării activității mele. 

 

RADU IOSIF 

 
Raport de activitate pentru anul 2012 

 

Consiliul Judeţean Covasna 

Nume consilier Benedek Erika 

Partid EMNT-PPMT 

Comisia pentru dezvoltarea afacerilor, comerţ, turism, dezvoltare rurală, agricultură şi silvicultură 

Şedinţe ale consiliului local sau judeţean Am fost prezentă la toate ședințele ordinare și extraordinare  ale Consiliului Județean Covasna, după cum 

urmează: 
 Ședințe ordinare: 25.06.2012.; 12.07.2012.; 30.08.2012; 26.09.2012.; 25.10.2012.; 22.11.2012.; 

17.12.2012.; 

 Ședințe extraordinare: 13.08.2012.; 11.09.2012.; 10.10.2012.; 16.11.2012.; 
 

Şedinţe ale comisiilor de specialitate Am participat la următoarele ședințe de specialitate ale Comisiei pentru dezvoltarea afacerilor, comerţ, 

turism, dezvoltare rurală, agricultură şi silvicultură după cum urmează: 11.07.2012.; 29.08..2012.; 
25.09.2012.; 23.10. 2012; 21.11.2012;  

 

Întâlniri cu cetăţenii  03.09.2012. Belin, Școala Gimnazială Bölöni Farkas Sándor 
Au fost prezenți: primarul comunei, directorul școlii, preotul bisericii unitariene, profesori și părinți, 

aproximativ 30 de persoane. 

Problemele discutate: locația școlii, nerespectarea condițiilor contractuale între Primăria Comunei Belin și 
Parohia Unitariană Belin de către Primărie; căutarea soluțiilor optime pentru rezolvarea situației, surse 

financiare posibile pentru plata chiriei restante; opțiunile părinților referitoare la clădirea unde învață copii lor; 

opiniile profesorilor față de problemele ivite. 
Observații: problema s-a rezolvat, instituția școlii a rămas în clădirea Parohiei Unitariene. Primăria Belin a 

găsit surse financiare pentru plata chiriei conform contractului în vigoare. Părinții, profesorii și elevii sunt 

mulțumiți cu situația prezentă. 
 05.06.09.2012. Biborțeni, Punctul de lucru al S.C. Euroavipo S.A. 
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Am întâlnit cu muncitorii aflați în grevă pentru neplata drepturilor salariale de luni de zile, pentru 

nerespectare condițiilor contractuale de către angajator.  

Am purtat discuții atât cu muncitorii cât și cu conducerea firmei asupra problemei ivite și despre soluțiile 
posibile. 

Cu medierea între muncitori și conducerea firmei am ajuns la plata unei salarii și la reprogramare a 

plăților salariilor restante acceptate de ambele părți. Muncitorii au reluat activitate. 
Observație: Până în luna decembrie firma a respectat reprogramarea. În decembrie iar au început 

problemele cu neplata salariilor. 

 15.09.2012. Herculian, Căminul Cultural, Împreună cu dl. consilier Cziprian-Kovacs Lorand 
Erau prezenți cetățenii din Herculian, aprox. 30 de persoane. 

Problemele discutate: funcționarea necorespunzătoare a Composesoratului; pagube produse de animalele 

sălbatice, mai ales de urșii, care intră în sat până în grădinile cetățenilor; problema cu numărul mare a câinilor 
vagabonzi; necesitatea unei serviciu de „birou mobil” pentru colectare pe loc a impozitelor și taxelor locale  

din partea Primăriei Bățani, fiindcă nu există serviciu de transport public în comun între Herculian și Bățanii 

Mari, astfel fiind foarte îngreunată deplasarea cetățenilor, mai ales a celor vârstnici; problema furturilor de pe 
terenurile agricole și forestiere; lipsa siguranței publice; problema pășunatului cu animale domestice pe 

terenuri de proprietate privată, fără autorizația proprietarului. 

Observații: Am discutat problemele ivite cu primarul comunei, și în ședințele ATOP-ului.  
 2012.12.06. Bățanii Mici, Casa comunitară a Parohiei Reformate 

Erau prezenți cetățeni din Bățanii Mici, aprox. 25 de persoane. 

Probleme discutate: pagube produse de animalele sălbatice, mai ales de urși și mistreți care intră în sat 
chiar și în grădinile și livezile cetățenilor; calitatea necorespunzătoare a drumurilor comunale, dezăpezirea 

efectuată  într-o calitate foarte proastă; necesitatea reabilitării străzii distruse de inundațiile anilor anteriori 

către cimitir; necesitatea accentuată înființării sistemului de canalizare și a sistemului de apă potabilă în sat, 
fiindcă secetele din ultimii ani au diminuat debitele fântânilor din sat. 

Audienţe  25.10.2012. Bățanii Mari, Școala Gimnazială 

Erau prezenți profesori ai Școlii Gimnaziale Benedek Elek din Bățanii Mari. Problema discutată: 

nerespectarea Legii 128/1997 și 233/2005 cu modificările ulteriore în vigoare privind plata navetei a cadrelor 

didactice de către Consiliul de Administrație a unității de învățământ și de finanțatorul instituției, Comuna 

Bățani. 
Am discutat problema cu Inspectorul Școlar General, cu Sindicatul Liber al Învățământului Județean 

Covasna, am discutat cu primarul și consilierii comunei, am adus copii tipărite ale sentințelor judecătorești  

luate în situații identice. Problema încă nu s-a rezolvat. 
 08.11.2012. Biborțeni, Căminul Cultural 

Erau prezenți 5 persoane. Probleme discutate: lipsa locurilor de muncă, nesiguranța în cele existente. 

Problema cu restanțe mari de salarii de către S.C. UNITED EURO DISTRIBUTIONS S.A. 

Sesiuni de instruire  22-23.09.2012. Valea Boroș  

Curs: bazele administrației publice 

Organizator: EMNP-PPMT 
 20.10.2012. Moacșa 

Curs: finanțe publice, achiziția publică, management de proiecte 

Organizator: Asociația 16 PATAK-EGYESÜLET 
 

Activitate în teritoriu M-am prezentat la primarul Orașului Baraolt și a Comunei Bățani ca consilier județean repartizat pentru 

unitățile administrativ-teritoriale reprezentate de ei. 
Am participat la ședințele Consiliilor Locale astfel: 

- la 19.09.2012. - Bățani 

- la 20.09.2012. - Baraolt 
- la 19.10.2012. - Bățani 

Am purtat discuții cu primarii menționați pe temele: neregularitățile observate în plata contravalorii 

costurilor de navetă în Comuna Bățani; furturile de pe terenuri agricole; pagubele cauzate de animalele 
sălbatice; calitatea drumurilor; lipsa iluminatului public în Bățanii Mici etc. 

Problema neregularității în circulația autobuzului pe ruta Herculian-Baraolt. Autobuzul nu a circulat 

conform programului de circulație începând cu luna iulie 2012. Problema  nu este  rezolvată. 

Reprezentare în consilii de administraţie, 

ATOP, comisii de licitaţie, comisii speciale 

ale consiliului etc. 

Am luat parte la ședințele Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Covasna după cum 

urmează: la 01.08.2012.; 29.08.2012.; 26.09.2012.; 30.10.2012.; 16.11.2012.; 22.11.2012.; 17.12.2012.; 

 

Iniţiative - 

Amendamente la proiectele de hotărâre de 

consiliu 

- 

Misiuni oficiale în străinătate - 

Alte aspecte relevante - 

 

Benedek Erika 

 
Consiliul Judeţean Covasna 

Consilier: Váncza Tibor-István 

Partid: UDMR  

Membru în comisia de specialitate nr. III.- Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administraţia publică locală, programe şi investiţii 

 

Raport de activitate pentru anul 2012 

Şedinţe ale consiliului local sau judeţean În urma rezultatelor alegerilor administrațiilor publice locale și județene, din data de 10.06.2012. am obținut 

mandatul de consilier județean. După ședința de constituire a Consiliului Județean Covasna care a avut loc în data de 

25.06.2012, am participat la lucrările acestuia, în ședințele extraordinare și ordinare, după cum urmează: 
- 12.07.2012 - ședința ordinara 

- 30.08.2012 - ședința ordinara 

- 11.09.2012 - ședința extraordinara 
- 26.09.2012 - ședința ordinara 

- 10.10.2012 - ședința extraordinara 

- 25.10.2012 - ședința ordinara 
- 16.11.2012 - ședința extraordinara 

- 22.11.2012 - ședința ordinara 
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- 17.12.2012 - ședința ordinara 

Am fost absent la ședința extraordinară, din data de 13.08.2012.- pe motiv de concediu de odihnă. 

Şedinţe ale comisiilor de specialitate După validarea mandatului de consilier județean am participat la toate lucrările al comisiei de specialitate 
nr. III., din care fac parte, respectiv 6 ședințe din datele de: 

- 10.07.2012 

- 28.08.2012 
- 24.09.2012 

- 23.10.2012 

- 20.11.2012 
- 12.12.2012 

 

Întâlniri cu cetăţenii Am participat la întâlnirile cu cetățenii, în calitate de consilier județean organizate de primarii comunelor 
după cum urmează: 

- 14.11.2012- Vârghiș 

- 19.11.2012- Belin 
- 22.11.2012- Bățani 

- 28.11.2012- Brăduț 

- 06.11.2012- Baraolt 
- 07.12.2012- Aita Mare 

Au participat cca. 40-50. persoane în fiecare comună și s-a dezbătut cu preponderenta situația financiară 

precară a individului care trăiește în comuna respectivă și în general oamenilor din Scaunul Erdővidék. Lipsa 
infrastructurii corespunzătoare, investițiilor majore, lipsa locurilor de muncă din această zonă este problema 

primordială a cetățeanului. O altă problemă o constituie, greutatea integrării în societate a cetățenilor de etnie 

rromă din zonă. Creșterea infracționalității și lipsa din ce în ce mai mare a siguranței cetățeanului constituie 
sursa de îngrijorare in rândul populației. 

Altă problemă des întâlnita este: distrugerile făcute de animalele sălbatice în culturile agricole ale 

oamenilor din zonă. Despăgubirile se fac în mod greoi și în timp îndelungat. Au fost dezbătute și problemele 

legalității folosirii simbolurilor secuiești (drapel, imn, ținută, steme, etc.). 

Audienţe În baza Hotărârii nr 152/2012 al Consiliului Județean Covasna, aprobat în ședința ordinară din 25.10.2012, 

am ținut audiențe după cum urmează: 
- 10.10.2012. ora 15.00 -18.00- Belin 

- 14.11.2012. ora 15.00 -18.00- Vârghiș 

- 12.12.2012. ora 15.00 -18.00- Aita Mare 
La audiențe au participat 17 persoane, problemele discutate au fost din domeniul traseelor și programul de 

transport din zona Baraolt (Erdővidék) privind transportul de persoane prin curse regulate în trafic județean. S-

au discutat probleme referitoare la cursurile de formare profesională, inițiate de AJOFM Covasna, problemele 
de infrastructură (drumuri și poduri) din zona Aita-Mare și Belin, respectiv DN 131- Vârghiș-limita cu jud. 

Harghita. Se impune curățirea acostamentelor drumurilor în vederea scurgerii apelor pluviale, curățirea și 

adâncirea șanțurilor de scurgere de pe lângă drumuri, a rigolelor și podețelor.  
S-au mai discutat problemele de deszăpezire a drumurilor publice județene și comunale și modul, felul 

respectiv programul de împrăștiere a materialului antiderapant.  

Oamenii au fost interesați de participarea administrațiilor publice locale în diferite proiecte de reabilitare 
și investiții, starea și programul definitivării acestora, respectiv întreținerea și funcționarea celor deja 

definitivate.(alimentare cu apă potabilă, canalizare, proiectul“drumul apelor minerale”, sala de sport din 

Vârghiș, drumuri forestiere și comunale, parcurile din Belin, Aita Mare,Vârghiș). 
Au fost propuneri în domeniul agriculturii, turismului și dezvoltării industriei extractive din zona 

“Erdővidék”, și au fost și cereri concrete de soluționare a problemelor personale ale oamenilor în relațiile cu 

instituțiile aparținătoare de C.J. Covasna. 

Sesiuni de instruire Nu a fost cazul. 

Activitate în teritoriu În Consiliul Județean Covasna reprezint cu preponderentă zona “Scaunul Erdővidék”, fapt pentru care 

bilunar sau ori de cate ori este nevoie organizez întâlniri cu primarii și aparatul din subordinea lor. Primăriile 
din zona susmenționată sunt: Baraolt, Bățani, Brăduț, Belin, Aita Mare și Vârghiș. Am avut patru astfel de 

ședințe în lunile iulie, septembrie, noiembrie și decembrie. La ședințe au participat președintele și 

vicepreședinții CJ Covasna.  
S-au discutat problemele administrațiilor publice locale referitor la: infrastructură, investiții, proiecte în 

desfășurare și de perspectivă, situații financiare curente, personal, programe culturale și cooperările cu 

instituțiile de interes public din teritoriu, în vederea bunei funcționări ai acestora. 

Reprezentare în consilii de administraţie, 

ATOP, comisii de licitaţie, comisii speciale 

ale consiliului etc. 

La începutul lunii iulie am fost numit ca președinte al comisiei de negociere, în vederea stabilirii 

condițiilor și prețului de achiziție a rețelei de alimentare cu energie electrică a monumentului “Pivnițele mari” 

din apropierea comunei Moacșa - jud. Covasna. Achiziția a fost aprobată de Consiliul Județean Covasna, cu 
unanimitate de voturi, în ședința din data de 12.07.2012. 

Iniţiative Nu a fost cazul. 

Amendamente la proiectele de hotărâre de 

consiliu 

Nu a fost cazul. 

Misiuni oficiale în străinătate Nu a fost cazul. 

Alte aspecte relevante Nu este cazul. 
 

Baraolt, 30.01.2013                                                    Váncza Tibor-István 

 

Consiliul Judeţean Covasna 

Nume Consilier: Kulcsár-Terza József-György 

Partidul Civic Maghiar-Magyar Polgári Part 

Comisia/Comisiile de specialitate în care este membru 

 

Raport de activitate pentru anul 2012 

Şedinţe ale consiliului local sau judeţean În anul 2012 am fost prezent la următoarele ședințe ale Consiliului Județean: 
 

SEDINȚE ORDINARE SEDINȚE EXTRAORDINARE 

12.07.2012 13.08.2012 

26.09.2012 10.10.2012 

22.11.2012 16.11.2012 

17.12.2012   
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Şedinţe ale comisiilor de specialitate În anul 2012 am fost prezent la următoarele ședințe al Comisiei de Specialitate 

Ședințe Comisii: 
- 10.07.2012 
- 28.08.2012 

- 25.09.2012 

- 23.10.2012 
- 21.11.2012 

- 22.11.2012 

- 13.12.2012 
 

Kulcsár- Terza József-György 

 
Consiliul Judeţean Covasna 

Nume Consilier: Dezső Csongor Attila 

Partid: R.M.D.SZ (U.D.M.R.) 

Comisia / Comisiile de specialitate în care este membru: Juridic 

 

Raport de activitate pentru anul 2012 

Şedinţe ale consiliului local sau judeţean Din totalul de 10 ședințe (din care 6 ședințe ordinare și 4 ședințe extraordinare) am fost prezent la 7 

ședințe, iar la 3 ședințe am absentat motivat, conform tabelului anexat. 

Şedinţe ale comisiilor de specialitate Din totalul de 9 ședințe ale comisiei juridice am fost prezent la 8, am absentat motivat la ședința din 26 

septembrie 2012. 

Întâlniri cu cetăţenii În perioada iulie-decembrie 2012 am avut 2 întâlniri cu cetățenii. Întâlnirile au avut loc în comuna 
Ghelința la data de 01.10.2012 respectiv 17.10.2012 la căminul cultural din localitate, problema discutată 

fiind situația composesoratului local. La aceste întruniri au participat cca. 100 de persoane.  

Audienţe În perioada iulie-decembrie 2012 am avut o audiență la biroul personal la data de 18 decembrie, unde au 
participat 2 persoane, iar problema discutată a fost situația transportu-lui de persoane din satul Petriceni. 

Cetățenii au reclamat situația precară a autobuzelor și condițiile de transport. Având în vedere că în anul 

2013 urmează să fie reînnoite contractele de transport, urmează să prezint și aceste aspecte plenului. 

Sesiuni de instruire Nu au existat. 

Activitate în teritoriu Nu au existat. 

Reprezentare în consilii de administraţie, 

ATOP, comisii de licitaţie, comisii speciale 

ale consiliului etc. 

Conform Hotărârii nr. 163/2012 am fost desemnat ca reprezentant al C.J. Covasna în cadrul Asociației 

”Vadon”, am luat parte la 2 adunări ale asociației, cea de înființare din data de 16.11.2012 și în cadrul 
Consiliului Director din data de 04.12.2012.  

Iniţiative Nu au existat. 

Amendamente la proiectele de hotărâre de 

consiliu 

Nu au existat. 

Misiuni oficiale în străinătate Nu au existat. 

Alte aspecte relevante Nu sunt. 
 

Dezső Csongor Attila 
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