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S U M A R 
 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN COVASNA 
 

   

Nr. 
 

Hotărârea 
 

Pag. 
 

151 privind încetarea de drept a mandatului de consilier 

judeţean al domnului Demeter László 
 

3 

152 privind încetarea de drept a mandatului de consilier 

judeţean al domnului Toth-Birtan Csaba 
 

3 

153 privind validarea unui mandat de consilier judeţean 
 

3 

154 privind validarea unui mandat de consilier judeţean 
 

3 

155 cu privire la rectificarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2015 
 

4 

156 cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul 

III 2015 
 

5 

157 pentru aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice pentru anul 2016 din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi din 

cadrul instituţiilor publice subordonate acestuia 
 

10 

158 privind aprobarea Programului anual pentru finanţarea 

nerambursabilă din fonduri publice a programelor, 

proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități 

educativ științifice, sportive, de recreere și de tineret, 

sprijinul financiar acordat unităților de cult din 

bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2016 
 

13 

159 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcții 

ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Covasna 
 

15 

160 privind aprobarea Statului de funcții al Centrului de 

Cultură al Județului Covasna - Kovászna Megyei 

Művelődési Központ 
 

18 

161 privind aprobarea încheierii unui Contract de 

parteneriat între Județul Covasna prin Consiliul 

Judeţean Covasna şi Teatrul Tamási Áron din Sfântu 

Gheorghe, în vederea organizării și finanțării 

manifestării cultural-teatrale „Flow Festival” - 

Festival Internațional de Teatru de Mișcare 
 

19 

162 privind aprobarea majorării cotizației anuale a județului 

Covasna pe anul 2015 la patrimoniul Asociaţiei 

„Vadon” 
 

20 

 

 

 

T A R T A L O M 
 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI 
 

   

Szám 
 

Határozat 
 

Oldal 
 

151 Demeter László megyei tanácsos mandátumának  

megszűnéséről 
 

3 

152 Toth-Birtan Csaba megyei tanácsos mandátumának 

megszűnéséről 
 

3 

153 egy megyei tanácsos mandátumának igazolásáról 
 

3 

154 egy megyei tanácsos mandátumának igazolásáról 
 

3 

155 a külföldi vissza nem térítendő pénzalapok 2015-ös 

évi költségvetésének kiigazításáról 
 

4 

156 a 2015-ös költségvetések III. negyedévi végrehajtásának 

jóváhagyásáról 
 

5 

157 Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa és az 

alárendelt közintézmények köztisztségei 2016-os 

évi betöltési tervének jóváhagyásáról 

 
 

10 

158 a művelődési programok és tevékenységek, 

tudományos-oktatási, sport, szabadidős és ifjúsági 

tevékenységek, valamint az egyházak Kovászna 

Megye Tanácsa 2016. évi költségvetéséből való 

vissza nem térítendő anyagi támogatására vonatkozó 

éves program jóváhagyására 
 

13 

159 Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa szervezeti 

felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról 

 
 

15 

160 a Kovászna Megyei Művelődési Központ 

tisztségjegyzékének jóváhagyásáról 

 
 

18 

161 a Flow Festival - Nemzetközi Mozgásszínházi 

Fesztivál kulturális-színházi rendezvény szervezése és 

finanszírozása érdekében Kovászna megye, Kovászna 

Megye Tanácsa által és a sepsiszentgyörgyi Tamási 

Áron Színház között létrejövő társulási szerződés 

megkötésének jóváhagyására 
 

19 

162 Kovászna Megye Tanácsa éves tagsági díja növelésének 

jóváhagyására a 2015-ös évre a Vadon Egyesület 

vagyonába 
 

20 
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S U M A R 
 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN COVASNA 
 

   

Nr. 
 

Hotărârea 
 

Pag. 
 

163 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 92/2012 privind organizarea 

Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 

Covasna, pe principalele domenii de activitate 
 

20 

164 privind trecerea din domeniul public al județului 

Covasna în domeniul privat al acestuia a unor 

construcții aflate în administrarea Școlii Populare de 

Arte și Meserii, în vederea scoaterii din funcțiune și 

demolării acestora 
 

21 

165 privind transmiterea dreptului de administrare a unor 

spații din imobilul situat în municipiul Sfântu 

Gheorghe, str. Recoltei, nr. 3, județul Covasna, 

proprietatea publică a județului Covasna 
 

22 

166 pentru aprobarea regulamentului privind condiţiile în 

care se realizează accesul pe proprietatea publică sau 

privată a Judeţului Covasna de către furnizorii de 

reţele de comunicaţii electronice în vederea instalării, 

întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de 

comunicaţii electronice sau a elementelor de 

infrastructură necesare susţinerii acestora, precum şi 

măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii 

electronice, a tarifelor de utilizare şi a contractului 

standard 
 

23 

167 privind aprobarea cofinanțării acțiunilor din cadrul 

Programului „Rețeaua Centrelor de Informare Europe 

Direct”, pe anul 2016 
 

27 

168 privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse 

regulate speciale 
 

28 

169 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziția Consiliului Județean Covasna 

pentru Comuna Turia 
 

29 

170 privind repartizarea pe unități 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 pe anul 2015 
 

30 

171 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale 

a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, 

destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile 

județene și comunale 
 

31 

172 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza 

Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie 

(DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea rețelei de 

stins incendiu la Spitalul Județean de Urgență „Dr. 

Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe” 
 

32 

173 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza 

Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie 

(DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiție „Reparaţii şi modernizarea 

centralei termice pentru îmbunătăţirea confortului termic 

şi reducerea costurilor de exploatare şi întreţinere” la 

Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” 

Sfântu Gheorghe 
 

33 

174 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza 

Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie 

(DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiție „Reparaţii capitale și 

modernizarea clădirii spitalului (corp vechi)” la Spitalul 

Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu 

Gheorghe 
 

33 

175 cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului 

Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean 

pe anul 2015 
 

34 

 

 

 

 

T A R T A L O M 
 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI 
 

   

Szám 
 

Határozat 
 

Oldal 
 

163 a Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak  

megszervezését a főbb tevékenységi területeken jóváhagyó, 

utólagosan módosított, Kovászna Megye Tanácsa 2012/92-

es számú Határozata mellékletének a módosítására 
 

20 

164 a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola kezelésében 

lévő egyes építmények áthelyezésére Kovászna Megye 

közvagyonából Kovászna Megye magánvagyonába, azok 

leírása és lebontása érdekében 

 
 

21 

165 Kovászna Megye közvagyonába lévő, Kovászna megye, 

Sepsiszentgyörgy, Termés utca 3. szám alatti ingatlan 

egyes helyiségei kezelési jogának az átadására 

 
 

22 

166 az elektronikus távközlési hálózatok vagy ezek 

felfüggesztéséhez szükséges infrastruktúrális elemek 

költöztetése, kicserélése, karbantartása vagy 

felszerelése érdekében az elektronikus távközlési 

hálózat szolgáltatóknak Kovászna megye köz- vagy 

magánvagyonára való hozzaférése feltételei 

szabályzatának, valamint az elektronikus távközlési 

hálózatok építésére vonatkozó intézkedéseknek, a 

használati díjszabásoknak és a típus szerződésnek a 

jóváhagyására 
 

23 

167 a Europe Direct információs központok hálózata című 

projekt tevékenységeinek társfinanszírozásáról a 

2016-os évre; 
 

27 

168 a személyszállítási program rendszeres, speciális 

járataira vonatkozó útvonalengedély odaítélésének 

engedélyezésére 
 

28 

169 egy pénzösszeg kiutalására Torja község számára a 

Kovászna Megye Tanácsa szintjén létrehozott sürgősségi 

tartalékalapból 
 

29 

170 a helyi költségvetések kiegyensúlyozására a hozzáadott 

értékadóból elkülönített 20%-os hányadok területi-

közigazgatási egységek közötti elosztására a 2015-ös 

évre, a helyi fejlesztési programok, valamint az 

infrastrukturális projektek fenntartására 
 

30 

171 a hozzáadott értékadóból a megyei és községi utakra 

elkülönített összegek területi-közigazgatási egységek 

közötti elosztásáról 

 
 

31 

172 „A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei 

Sürgősségi Kórház tűzoltási hálózatának 

rehabilitálása” beruházás beavatkozási munkálatok 

véleményezési dokumentációja szakaszának műszaki-

gazdasági dokumentációja, és a fontosabb műszaki-

gazdasági mutatók jóváhagyására 
 

32 

173 a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei 

Sürgősségi Kórház „A hőközpont javítása és 

korszerűsítése a hőkomfort javítása, az üzemeltetési és 

karbantartási költségek csökkentése érdekében” 

beruházás beavatkozási munkálatok véleményezési 

dokumentációja szakaszának műszaki-gazdasági 

dokumentációja, és a fontosabb műszaki-gazdasági 

mutatók jóváhagyására 
 

33 

174 a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei 

Sürgősségi Kórház „A kórház épületének (régi épülettest) 

főjavítása és korszerűsítése” beruházás beavatkozási 

munkálatok véleményezési dokumentációja szakaszának 

műszaki-gazdasági dokumentációja, és a fontosabb 

műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására 

 
 

33 

175 Kovászna megye és a megyei érdekeltségű 

közintézmények 2015-ös évi költségvetésének 

kiigazításáról 
 

34 
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HOTĂRÂREA Nr. 151/2015 

privind încetarea de drept a mandatului de consilier 

judeţean al domnului Demeter László 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 05 noiembrie 2015, analizând Expunerea de motive al 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind încetarea de 

drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Demeter 

László, având în vedere: Referatul constatator privind îndeplinirea 

condiţiilor cerute de lege pentru încetarea de drept, înainte de 

expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier 

judeţean al domnului Demeter László, ca urmare a demisiei 

acestuia, Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice, 

Administraţie Publică și Dezvoltarea Teritoriului, precum şi 

raportul de avizare al Comisiei Juridice al Consiliului Judeţean 

Covasna, Actul de demisie al domnului Demeter László, 

înregistrat sub nr. 9744/07.10.2015 la Registratura Generală a 

Consiliului Județean Covasna, în conformitate cu prevederile art. 9 

alin. (2) lit. „a” şi alin. (3) şi art. 10 și 12 din Legea nr. 393/2004 

privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic. Ia act de încetarea de drept a mandatului de 

consilier judeţean al domnului Demeter László, ca urmare a 

demisiei acestuia şi declară vacant locul de consilier judeţean 

în cauză. 
 

Sat Hătuica, comuna Catalina, la 05 noiembrie 2015. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

p. Secretar al județului Covasna, 

DOMOKOS Réka 

director executiv adjunct 

 

HOTĂRÂREA Nr. 152/2015 

privind încetarea de drept a mandatului de consilier 

judeţean al domnului Toth-Birtan Csaba 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 05 noiembrie 2015, analizând Expunerea de motive al 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind încetarea de 

drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Toth-Birtan 

Csaba, având în vedere: Referatul constatator privind îndeplinirea 

condiţiilor cerute de lege pentru încetarea de drept, înainte de 

expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier 

judeţean al domnului Toth-Birtan Csaba, ca urmare a demisiei 

acestuia, Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice, 

Administraţie Publică și Dezvoltarea Teritoriului, precum şi 

raportul de avizare al Comisiei Juridice a Consiliului Judeţean 

Covasna, Actul de demisie al domnului Toth-Birtan Csaba, 

înregistrat sub nr. 10249/ 22.10.2015 la Registratura Generală a 

Consiliului Județean Covasna, în conformitate cu prevederile art. 9 

alin. (2) lit. „a” şi alin. (3) şi art. 10 și 12 din Legea nr. 393/2004 

privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic. Ia act de încetarea de drept a mandatului de 

consilier judeţean al domnului Toth-Birtan Csaba, ca urmare a 

demisiei acestuia şi declară vacant locul de consilier judeţean 

în cauză. 
 

Sat Hătuica, comuna Catalina, la 05 noiembrie 2015. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

p. Secretar al județului Covasna, 

DOMOKOS Réka 

director executiv adjunct 

 

HOTĂRÂREA Nr. 153/2015 

privind validarea unui mandat de consilier judeţean 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 05 noiembrie 2015, având în vedere: Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 151/2015 privind încetarea de drept a 

mandatului de consilier judeţean al domnului Demeter László; 

adresa Uniunii Democrate a Maghiarilor din România nr. 

96/15.10.2015, înregistrată la Consiliul Judeţean Covasna sub nr. 

10346/26.10.2015; dispozițiile art. 6 din Legea 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali cu modificările și completările ulterioare și 

art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali; prevederile art. 26, alin. (2-6), din anexa la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 132/2006 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Judeţean Covasna, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; Procesul-verbal al Comisiei de validare 

prin care se propune validarea mandatului de consilier judeţean al 

domnului Nagy Zoltán; ţinând cont de rezultatul votului deschis 

privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului 

Nagy Zoltán; în baza prevederilor art. 90 coroborat cu art. 31 alin. 

(3) 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 mandatul de consilier judeţean al domnului 

Nagy Zoltán, supleant pe lista de candidați ai Uniunii Democrate a 

Maghiarilor din România, în urma alegerilor locale din data de 10 

iunie 2012, mandat devenit vacant ca urmare a încetării de drept a 

mandatului de consilier județean al domnului Demeter László. 

Art.2. Anexa la Hotărârea nr. 90/2012 privind declararea 

Consiliului Judeţean Covasna ca legal constituit în urma alegerilor 

locale din data de 10 iunie 2012, se modifică în mod corespunzător. 

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la 

instanţa de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la 

adoptare sau de la comunicare, în cazul absenţei de la şedinţă. 
 

Sat Hătuica, comuna Catalina, la 05 noiembrie 2015. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

p. Secretar al județului Covasna, 

DOMOKOS Réka 

director executiv adjunct 

 

HOTĂRÂREA Nr. 154/2015 

privind validarea unui mandat de consilier judeţean 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 05 noiembrie 2015, având în vedere: Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 152/2015 privind încetarea de drept a 

mandatului de consilier judeţean al domnului Toth-Birtan Csaba; 

adresa Uniunii Democrate a Maghiarilor din România nr. 

99/27.10.2015, înregistrată la Consiliul Judeţean Covasna sub nr. 

10386/27.10.2015; dispozițiile art. 6 din Legea 393/2004 privind 
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Statutul aleșilor locali cu modificările și completările ulterioare și 

art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali; prevederile art. 26, alin. (2-6), din anexa la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 132/2006 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Judeţean Covasna, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; Procesul-verbal al Comisiei de validare 

prin care se propune validarea mandatului de consilier judeţean al 

domnului Opra-Béni Béla; ţinând cont de rezultatul votului 

deschis privind validarea mandatului de consilier judeţean al 

domnului Opra-Béni Béla; în baza prevederilor art. 90 coroborat 

cu art. 31 alin. (3) 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 mandatul de consilier judeţean al domnului 

Opra-Béni Béla, supleant pe lista de candidați ai Uniunii Democrate 

a Maghiarilor din România, în urma alegerilor locale din data de 10 

iunie 2012, mandat devenit vacant ca urmare a încetării de drept a 

mandatului de consilier județean al domnului Toth-Birtan Csaba. 

Art.2. Anexa la Hotărârea nr. 90/2012 privind declararea 

Consiliului Judeţean Covasna ca legal constituit în urma alegerilor 

locale din data de 10 iunie 2012, se modifică în mod corespunzător. 

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la 

instanţa de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la 

adoptare sau de la comunicare, în cazul absenţei de la şedinţă. 
 

Sat Hătuica, comuna Catalina, la 05 noiembrie 2015. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

p. Secretar al județului Covasna, 

DOMOKOS Réka 

director executiv adjunct 

HOTĂRÂREA Nr. 155/2015 

cu privire la rectificarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2015 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 05 noiembrie 2015, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la 

rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 

2015, având în vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei 

economice; Rapoartele de avizarea ale Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Județean Covasna; art. 53 din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, 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 aprobă rectificarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2015, conform anexelor nr. EXT
4
, 

EXT5, EXT6, EXT7 și 2
EXT1

, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi 

Direcţia Economică. 
 

Sat Hătuica, comuna Catalina, la 05 noiembrie 2015. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

p. Secretar al județului Covasna, 

DOMOKOS Réka 

director executiv adjunct 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. EXT4 la Hotărârea nr. 155/2015 

 

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE pe anul 2015 
- mii lei - 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2015 

din care: 

Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 

1 TOTAL VENITURI-SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.16+00.17+45.08) 00.01 63,00    63,00 

2 I. VENITURI CURENTE (cod 00.12) 00.02 63,00    63,00 

3 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14) 00.12 63,00    63,00 

7 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.08) 00.14 63,00    63,00 

11 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.08.06) 37.08 63,00    63,00 

13 Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila 37.08.06 63,00    63,00 

45 TOTAL CHELTUIELI- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08) 49.08 63,00    63,00 

1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  63,00    63,00 

198 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)  63,00    63,00 

214 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55SD 63,00    63,00 

215 
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13 +55.01.15+55.01.28+ 55.01.42+ 

55.01.56) 
55.01 63,00    63,00 

217 Programe comunitare 55.01.07 63,00    63,00 

46 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.08+54.08) 50.08 25,00    25,00 

47 Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.08.01) 51.08 25,00    25,00 

1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  25,00    25,00 

198 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)  25,00    25,00 

214 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55SD 25,00    25,00 

215 
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13 +55.01.15+55.01.28+ 

55.01.42+55.01.56) 
55.01 25,00    25,00 

217 Programe comunitare 55.01.07 25,00    25,00 

49 Autoritati executive si legislative (cod 51.08.01.03) 51.08.01 25,00    25,00 

50 Autoritati executive 51.08.01.03 25,00    25,00 

67 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08) 63.08 38,00    38,00 

68 Invatamant (cod 65.08.03 la 65.08.05+65.08.07+65.08.11+65.08.50) 65.08 14,70    14,70 

1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  14,70    14,70 

198 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)  14,70    14,70 

214 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55SD 14,70    14,70 

215 
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13 

+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56) 
55.01 14,70    14,70 

217 Programe comunitare 55.01.07 14,70    14,70 

78 Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.08.07.04) 65.08.07 14,70    14,70 

79 Invatamant special 65.08.07.04 14,70    14,70 

91 Cultura, recreere si religie (cod 67.08.03+67.08.05+67.08.06+67.08.50) 67.08 23,30    23,30 
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Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2015 

din care: 

Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 

1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  23,30    23,30 

198 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)  23,30    23,30 

214 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55SD 23,30    23,30 

215 
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13 +55.01.15+55.01.28+ 

55.01.42+55.01.56) 
55.01 23,30    23,30 

217 Programe comunitare 55.01.07 23,30    23,30 

93 Servicii culturale (cod 67.08.03.02 la 67.08.03.08 + 67.08.03.12 + 67.08.03.14 + 67.08.03.30) 67.08.03 23,30    23,30 

96 Institutii publice de spectacole si concerte 67.08.03.04 23,30    23,30 

 

HOTĂRÂREA Nr. 156/2015 

cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul III 

2015 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 05 noiembrie 2015, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la aprobarea 

execuţiei bugetelor pe trimestrul III 2015, având în vedere: 

Raportul Direcţiei economice precum și Rapoartele de avizare ale 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, având 

în vedere prevederile: art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi 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: 
 

Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local pe trimestrul III 

al anului 2015, conform anexei nr. 1. 

Art.2. Se aprobă execuţia bugetului instituțiilor publice și 

activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe 

trimestrul III al anului 2015, conform anexei nr. 2. 

Art.3. Se aprobă execuţia bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe trimestrul III al anului 2015, conform anexei nr. 3. 

Art.4. Se aprobă execuţia bugetului creditelor interne pe 

trimestrul III al anului 2015, conform anexei nr. 4. 

Art.5. Anexele nr. 1, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
 

Sat Hătuica, comuna Catalina, la 05 noiembrie 2015. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

p. Secretar al județului Covasna, 

DOMOKOS Réka 

director executiv adjunct 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 156/2015 

 

EXECUŢIA PE TRIMESTRUL III A BUGETULUI LOCAL 

(Bugetul propriu al judeţului şi al instituţiilor de interes judeţean) 

la data de 30 septembrie 2015 
- lei - 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 

anuale aprobate la 

finele perioadei de 

raportare 

Prevederi 

bugetare 

trimestriale 

Încasări 

realizate 

A B 1 2 6 

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 265.199.830 211.361.690 153.023.576 

VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL 00.01 107.792.130 80.797.530 88.469.535 

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16) 48.02 38.406.000 28.761.000 31.850.649 

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 90.207.130 66.229.530 74.693.879 

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 108.676.000 84.952.860 84.274.055 

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 35.460.000 26.595.000 29.906.104 

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 

03.02+04.02) 
00.06 35.460.000 26.595.000 29.906.104 

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 35.460.000 26.595.000 29.906.104 

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 16.804.000 12.603.000 14.097.715 

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 18.656.000 13.992.000 15.808.389 

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 73.216.000 58.357.860 54.367.951 

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06) 11.02 72.666.000 57.957.860 54.012.860 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

judeţelor 
11.02.01 26.477.000,00 20.177.000,00 20.177.000 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 3.945.000 3.945.000 
 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 42.244.000 33.835.860,00 33.835.860 

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 

(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) 
16.02 550.000 400.000 355.091 

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 550.000 400.000 355.091 

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 150.000 100.000 27.382 

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 400.000 300.000 327.709 

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 -18.468.870,00 -18.723.330,00 -9.580.176 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 121.000,00 91.000,00 44.746 

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 121.000,00 91.000,00 44.746 

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 80.000,00 60.000,00 22.383 

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 ) 30.02.08 1.000,00 1.000,00 0 

Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02 1.000,00 1.000,00 
 

Alte venituri din proprietate 30.02.50 40.000,00 30.000,00 22.363 

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 -18.589.870,00 -18.814.330,00 -9.624.922 

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 

(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50) 
33.02 2.100.000,00 1.550.000,00 1.450.849 

Venituri din prestari de servicii 33.02.08 600.000,00 450.000,00 482.170 

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 1.500.000,00 1.100.000,00 968.679 

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 75.000,00 55.000,00 93.096 

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01 75.000,00 55.000,00 93.096 

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50) 36.02 100.000,00 70.000,00 763 

Alte venituri 36.02.50 100.000,00 70.000,00 763 

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50) 37.02 -20.864.870,00 -20.489.330,00 -11.169.630,00 

Donatii si sposorizari 37.02.01 47.830,00 47.830,00 64.370 

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu 

semnul minus) 
37.02.03 -20.912.700,00 -20.537.160,00 -11.234.000 

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 17.585.000 14.568.000 13.775.656 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) 00.18 17.585.000 14.568.000 13.775.656 

Subventii de la bugetul de stat (cod 00.20) 42.02 17.585.000 14.568.000 13.775.656 

B. Curente 

(cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la42.02.37+42.02.40+42.02.41) 
00.20 17.585.000 14.568.000 13.775.656 

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 17.075.000,00 14.107.000,00 13.336.656 
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DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 

anuale aprobate la 

finele perioadei de 

raportare 

Prevederi 

bugetare 

trimestriale 

Încasări 

realizate 

A B 1 2 6 

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole 42.02.44 510.000,00 461.000,00 439.000 

VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.17+45.02) - TOTAL 00.01 SD 157.407.700 130.564.160 64.554.041 

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 48.02 0 0 11.517.672 

VENITURI CURENTE (00.03+00.12) 00.02 20.912.700 20.537.160 11.234.000 

VENITURI NEFISCALE ( 00.14) 00.12 20.912.700 20.537.160 11.234.000 

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02) 00.14 20.912.700 20.537.160 11.234.000 

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04) 37.02 20.912.700 20.537.160 11.234.000 

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 20.912.700 20.537.160,00 11.234.000 

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 0 0 17.672 

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) 39.02 0 0 17.672 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 
  

17.672 

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02) 00.16 0 0 11.500.000 

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14) 40.02 0 0 11.500.000 

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 40.02.14 
  

11.500.000 

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 44.576.000,00 37.027.000,00 14.680.133 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02) 00.18 44.576.000,00 37.027.000,00 14.680.133 

Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19) 42.02 44.576.000,00 37.027.000,00 14.680.133,00 

A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20) 00.19 44.576.000,00 37.027.000,00 14.680.133,00 

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din 

FEN postaderare 
42.02.20 40.449.000 33.269.000 14.462.299 

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta 

sociala si unitati de asistenta medico-sociale 
42.02.52 579.000,00 579.000,00 144.808 

Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare 42.02.62 3.426.000 3.057.000 73.026 

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 42.02.65 122.000,00 122.000,00 
 

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 

+45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18) 
45.02 91.919.000 73.000.000 27.122.236 

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) 45.02.01 91.461.000 72.542.000 27.030.575 

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.01.01 88.961.000 70.042.000 22.704.541 

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.01.02 2.500.000 2.500.000 4.326.034 

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) 45.02.02 458.000 458.000 91.661 

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.02.01 458.000 458.000 15.548 

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.02.02 
  

76.113 

 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 

anuale aprobate la 

finele perioadei de 

raportare 

Prevederi 

bugetare 

trimestriale 

Plăți 

efectuate 

TOTAL CHELTUIELI (od 50.02+59.02+63.02+79.02) 49.02 294.531.810 238.204.210 123.155.123 

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+ 69.02 +79.02) 49.02 107.792.130 80.797.530 65.838.115 

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) 50.02 13.720.970 9.692.470 6.861.368 

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 11.255.800 8.747.800 6.526.969 

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 11.255.800 8.747.800 6.526.969 

Autorităţi executive 51.02.01.03 11.255.800 8.747.800 6.526.969 

Cheltuieli de personal 10 4.478.000 3.328.000 2.945.611 

Bunuri şi servicii 20 3.765.000 3.111.000 1.525.900 

Alte transferuri 55 3.012.800 2.308.800 2.107.263 

Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent 85 
  

-51.805 

Alte cheltuieli 59 
   

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 2.165.170 744.670 334.399 

Bunuri şi servicii 20 31.500 31.500 14.399 

Fond de rezervă 50 1.735.670 385.670 
 

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 398.000 327.500 320.000 

Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent 85 
   

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 1.735.670 385.670 
 

Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.02.10 398.000 327.500 320.000 

Alte servicii publice generale 54.02.50 31.500 31.500 14.399 

Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 55.02 300.000 200.000 
 

Bunuri şi servicii 20 
   

Dobanzi 30 300.000 200.000 
 

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 

 (cod 60.02+61.02) 
59.02 850.800 791.200 275.016 

Aparare (cod 60.02.02) 60.02 265.000 210.000 135.013 

Bunuri şi servicii 20 265.000 210.000 135.013 

Aparare nationala 60.02.02 265.000 210.000 135.013 

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02 585.800 581.200 140.003 

Alte transferuri 55 200.000 200.000 
 

Bunuri şi servicii 20 385.800 381.200 140.003 

Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) 61.02.05 585.800 581.200 140.003 

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 63.02 61.965.460 48.984.960 41.786.002 

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02 11.761.000 8.679.000 7.006.997 

Cheltuieli de personal 10 4.944.000 3.877.000 3.678.785 

Bunuri şi servicii 20 447.000 335.000 263.601 

Asistenţă socială 57 5.250.000 3.367.000 2.959.398 

Alte transferuri 55 1.120.000 1.100.000 110.000 

Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent 85 
  

-4.787 

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) 65.02.03 3.160.000 1.968.000 1.894.019 

Învatamânt prescolar 65.02.03.01 760.000 459.000 410.139 

Învatamânt primar 65.02.03.02 2.400.000 1.509.000 1.483.880 

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) 65.02.04 1.940.000 1.249.000 1.065.379 

Învatamânt secundar inferior 65.02.04.01 1.940.000 1.249.000 1.065.379 

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) 65.02.07 5.391.000 4.212.000 3.937.599 

Învatamânt special 65.02.07.04 5.391.000 4.212.000 3.937.599 

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 65.02.50 1.270.000 1.250.000 110.000 

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 1.000.000 950.000 800.000 

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 800.000 800.000 800.000 

Alte transferuri 55 200.000 150.000 
 

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) 66.02.06 800.000 800.000 800.000 

Spitale generale 66.02.06.01 800.000 800.000 800.000 

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50) 66.02.50 200.000 150.000 
 

Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50 200.000 150.000 
 

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 12.748.460 10.142.960 7.864.084 

Cheltuieli de personal 10 660.000 490.200 466.605 

Bunuri şi servicii 20 350.000 281.850 155.632 

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 6.670.460 5.097.910 4.641.480 
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DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 

anuale aprobate la 

finele perioadei de 

raportare 

Prevederi 

bugetare 

trimestriale 

Plăți 

efectuate 

Alte cheltuieli 59 4.418.000 3.693.000 2.281.367 

Alte transferuri 55 650.000 580.000 318.730 

Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent 85 
   

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) 67.02.03 7.630.460 5.819.960 5.263.717 

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02 960.000 722.050 622.237 

Muzee 67.02.03.03 2.056.830 1.608.830 1.461.000 

Institutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04 1.609.000 1.206.000 1.031.000 

Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05 1.123.630 837.080 837.080 

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 67.02.03.08 1.881.000 1.446.000 1.312.400 

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) 67.02.05 1.225.000 1.180.000 474.400 

Sport 67.02.05.01 1.000.000 1.000.000 410.400 

Tineret 67.02.05.02 125.000 100.000 64.000 

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.03 100.000 80.000 
 

Servicii religioase 67.02.06 2.253.000 1.753.000 1.444.868 

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 1.640.000 1.390.000 681.099 

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 

68.02.15+68 
68.02 36.456.000 29.213.000 26.114.921 

Cheltuieli de personal 10 10.952.000 8.744.000 8.273.412 

Bunuri şi servicii 20 8.186.400 6.190.400 4.391.928 

Alte transferuri 55 40.000 30.000 13.349 

Asistenţă socială 57 16.907.000 13.968.000 13.211.902 

Alte cheltuieli 59 410.600 310.600 243.025 

Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent 85 -40.000 -30.000 -18.695 

Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.02.04 1.899.000 1.387.000 977.826 

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) 68.02.05 17.075.000 14.107.000 13.330.425 

Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 17.075.000 14.107.000 13.330.425 

Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06 17.482.000 13.719.000 11.806.670 

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02 31.254.900 21.328.900 16.915.729 

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03) 83.02 510.000 461.000 359.000 

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 510.000 461.000 359.000 

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30) 83.02.03 510.000 461.000 359.000 

Camere agricole 83.02.03.07 510.000 461.000 359.000 

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 30.263.530 20.465.530 16.189.354 

Bunuri şi servicii 20 30.018.000 20.220.000 16.193.824 

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 245.530 245.530 245.530 

Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent 85 
  

-250.000 

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 30.263.530 20.465.530 16.189.354 

Drumuri si poduri 84.02.03.01 30.263.530 20.465.530 16.189.354 

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) 87.02 481.370 402.370 367.375 

Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent 20 
   

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 481.370 402.370 367.375 

Alte transferuri 55 
   

Turism 87.02.04 
   

Alte actiuni economice 87.02.50 481.370 402.370 367.375 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.02 0 0 22.631.420 

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+ 69.02+79.02) 49.02 186.739.680 157.406.680 57.317.008 

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02) 50.02 13.586.480 11.935.480 1.819.780 

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 13.073.480 11.422.480 1.785.993 

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 13.073.480 11.422.480 1.785.993 

Autorităţi executive 51.02.01.03 13.073.480 11.422.480 1.785.993 

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 
   

Cheltuieli de capital 70 6.062.480 5.058.480 1.693.061 

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare 56 7.011.000 6.364.000 92.932 

Alte transferuri 55 
   

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 513.000 513.000 33.787 

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 
   

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat 54.02.06 
   

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţiile publice locale 54.02.07 
   

Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.02.10 10.000 10.000 10.000 

Cheltuieli de capital 70 35.000 35.000 23.787 

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 10.000 10.000 10.000 

Alte transferuri 55 468.000 468.000 
 

Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.02.10 10.000 10.000 10.000 

Alte servicii publice generale 54.02.50 503.000 503.000 23.787 

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 

(cod 60.02+61.02) 
59.02 207.200 207.200 176.879 

Aparare (cod 60.02.02) 60.02 85.000 85.000 84.888 

Cheltuieli de capital 70 85.000 85.000 84.888 

Aparare nationala 60.02.02 85.000 85.000 84.888 

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02 122.200 122.200 91.991 

Cheltuieli de capital 70 122.200 122.200 91.991 

Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) 61.02.05 122.200 122.200 91.991 

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 63.02 69.128.000 52.997.000 14.076.088 

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02 6.000 6.000 5.810 

Cheltuieli de capital 70 6.000 6.000 5.810 

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) 65.02.07 6.000 6.000 5.810 

Învatamânt special 65.02.07.04 6.000 6.000 5.810 

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 60.927.000 44.976.000 13.214.507 

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 
   

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare 56 60.927.000 44.976.000 13.214.507 

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) 66.02.06 60.927.000 44.976.000 13.214.507 

Spitale generale 66.02.06.01 60.927.000 44.976.000 13.214.507 

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 6.772.000 6.656.000 617.000 

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 6.622.000 6.606.000 617.000 

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare 70 150.000 50.000 
 

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) 67.02.03 6.752.000 6.636.000 617.000 

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02 130.000 30.000 
 

Muzee 67.02.03.03 230.000 214.000 157.000 

Institutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04 184.000 184.000 32.000 

Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05 6.120.000 6.120.000 340.000 

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 67.02.03.08 88.000 88.000 88.000 

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 20.000 20.000 
 

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+ 68.02.11+ 68.02.12+ 

68.02.15+68 
68.02 1.423.000 1.359.000 238.771 

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare 70 1.423.000 1.359.000 245.771 
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DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 

anuale aprobate la 

finele perioadei de 

raportare 

Prevederi 

bugetare 

trimestriale 

Plăți 

efectuate 

Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent 85 
  

-7.000 

Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.02.04 
  

-7.000 

Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06 1.423.000 1.359.000 245.771 

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 

(cod 70.02+74.02) 
69,02 75.389.000 69.449.000 35.694.417 

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) 70.02 447.000 447.000 63.383 

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare 70 447.000 447.000 63.383 

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) 70.02.03 447.000 447.000 63.383 

Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01 447.000 447.000 63.383 

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) 74.02 74.942.000 69.002.000 35.631.034 

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare 56 74.942.000 69.002.000 35.631.034 

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05 74.942.000 69.002.000 35.631.034 

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02 74.942.000 69.002.000 35.631.034 

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02 28.429.000 22.818.000 5.549.844 

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 16.024.000 16.024.000 4.508.431 

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare 56 
   

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare 70 16.024.000 16.024.000 4.508.431 

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 16.024.000 16.024.000 4.508.431 

Drumuri si poduri 84.02.03.01 16.024.000 16.024.000 4.508.431 

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) 87.02 12.405.000 6.794.000 1.041.413 

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare 56 12.375.000 6.764.000 1.011.413 

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 30.000 30.000 30.000 

Turism 87.02.04 
   

Proiecte de dezvoltare multifunctionale 87.02.05 12.375.000 6.764.000 1.011.413 

Alte actiuni economice 87.02.50 30.000 30.000 30.000 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.02 -29.331.980 -26.842.520 7.237.033 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT TOTAL 96,02 -29.331.980 -26.842.520 29.868.453 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 156/2015 

 

EXECUȚIA BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII 

la data de 30 septembrie 2015 
- lei - 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 

anuale aprobate la 

finele perioadei de 

raportare 

Prevederi 

bugetare 

trimestriale 

Incasări 

realizate 

A B 1 2 6 

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10) 00.01 69.961.830 56.987.480 44.122.016 

VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.17) 00.01 60.618.830 47.660.480 42.853.980 

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) 00.02 51.759.000 40.571.700 36.366.125 

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) 00.12 51.759.000 40.571.700 36.366.125 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10) 00.13 24.000 18.000 10.466 

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) 30.10 24.000 18.000 10.466 

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 24.000 18.000 10.414 

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.10.05.30 24.000 18.000 10.414 

Venituri din dobanzi 31.10 
  

52 

Alte venituri din dobanzi 31.10.03 
  

52 

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 51.735.000 40.553.700 36.355.659 

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+ 33.10.16+ 

33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50) 
33.10 52.560.500 41.379.200 36.594.220 

Taxe si alte venituri in învăţământ 33.10.05 200.000 115.000 77.808 

Venituri din prestări de servicii 33.10.08 1.466.000 1.130.000 1.073.102 

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 33.10.19 183.000 131.700 222.749 

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 33.10.21 44.369.000 35.053.000 30.876.138 

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 33.10.30 4.372.000 3.462.000 3.069.044 

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale 

Ministerului Sanatatii 
33.10.31 1.000.000 750.000 587.404 

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala 33.10.32 840.000 640.000 620.000 

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 130.500 97.500 67.975 

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50) 34.10 1.000 1.000 0 

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.10.50 1.000 1.000 
 

Diverse venituri (cod 36.10.50) 36.10 0 0 46.878 

Alte venituri 36.10.50 
  

46.878 

Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50) 37.10 -826.500 -826.500 -285.439 

Donaţii şi sponsorizări 37.10.01 4.500 4.500 4.500 

Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local 

(evidentiate cu semnul minus) 
37.10.03 -831.000 -831.000 -300.000 

Alte transferuri voluntare 37.10.50 
  

10.061 

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 8.859.830 7.088.780 6.487.855 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10) 00.18 8.859.830 7.088.780 6.487.855 

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15) 43.10 8.859.830 7.088.780 6.487.855 

Subvenţii pentru instituţii publice 43.10.09 7.549.830 5.827.780 5.328.855 

Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 43.10.10 800.000 800.000 800.000 

Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea camerelor agricole 43.10.15 510.000 461.000 359.000 

VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.16+00.17+45.10) - TOTAL 00.01 9.343.000 9.327.000 1.268.036 

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14) 00.12 831.000 831.000 300.000 

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10) 00.14 831.000 831.000 300.000 

Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.04) 37.10 831.000 831.000 300.000 

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.10.04 831.000 831.000 300.000 

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) 00.15 
  

11.742 

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50) 39.10 
  

11.742 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.10.01 
  

11.742 

III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10) 00.16 0 0 299.294 

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16) 40.10 0 0 299.294 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02) 40.10.15 0 0 299.294 

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare 40.10.15.02 
  

299.294 

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 8.512.000 8.496.000 657.000 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) 00.18 8.512.000 8.496.000 657.000 

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17) 43.10 8.512.000 8.496.000 657.000 

Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii 43.10.14 1.850.000 1.850.000 
 

Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare 43.10.19 6.662.000 6.646.000 657.000 
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- lei - 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 

anuale aprobate la 

finele perioadei de 

raportare 

Prevederi 

bugetare 

trimestriale 

Plăți 

efectuate 

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) 49.10 70.260.830 59.893.980 42.220.929 

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE ( cod 50.10+59.10+ 63.10+ 69.10+79.10) 49.10 60.618.830 50.417.980 41.510.343 

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) 54.10 404.000 334.500 292.240 

Cheltuieli de personal 10 300.000 233.500 213.399 

Bunuri şi servicii 20 104.000 101.000 78.841 

Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.10.10 404.000 334.500 292.240 

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 51.858.000 43.651.500 36.268.518 

Cheltuieli de personal 10 28.761.000 23.200.000 22.394.927 

Bunuri şi servicii 20 22.917.000 20.316.500 13.760.412 

Alte cheltuieli-Burse 59 180.000 135.000 132.915 

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 84 
  

-19.736 

Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01) 66.10.06 51.858.000 43.651.500 36.268.518 

Spitale generale 66.10.06.01 51.858.000 43.651.500 36.268.518 

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10 7.295.700 5.528.850 4.275.053 

Cheltuieli de personal 10 3.152.170 2.345.170 2.222.109 

Bunuri şi servicii 20 4.052.530 3.108.680 2.002.486 

Alte cheltuieli-Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural 59 90.000 74.000 71.055 

Alte transferuri 55 1.000 1.000 
 

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 84 
  

-20.597 

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+ 67.10.03.15+ 

67.10.03.30 ) 
67.10.03 5.349.700 4.037.850 3.476.234 

Muzee 67.10.03.03 2.153.830 1.680.830 1.501.472 

Institutii publice de spectacole si concerte 67.10.03.04 1.789.000 1.336.000 1.121.381 

Scoli populare de arta si meserii 67.10.03.05 1.406.870 1.021.020 853.381 

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.10.50 1.946.000 1.491.000 798.819 

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30) 83.10 550.000 471.000 375.072 

Cheltuieli de personal 10 435.000 369.000 325.064 

Bunuri şi servicii 20 115.000 102.000 50.048 

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 84 
  

-40 

Agricultura 83.10.03 550.000 471.000 375.072 

Camere agricole 83.10.03.07 550.000 471.000 375.072 

Alte actiuni economice ( cod 87.10.50) 87.10 511.130 432.130 299.460 

Cheltuieli de personal 10 157.830 134.830 120.523 

Bunuri şi servicii 20 353.300 297.300 178.937 

Alte actiuni economice 87.10.50 511.130 432.130 299.460 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96,10 0 -2.757.500 1.343.637 

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+ 63.10+69.10+79.10) 49.10 9.642.000 9.476.000 710.586 

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) 54.10 10.000 10.000 9.888 

Cheltuieli de capital 70 10.000 10.000 9.888 

Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.10.10 10.000 10.000 9.888 

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 2.896.000 2.746.000 457.645 

Cheltuieli de capital 70 2.896.000 2.746.000 457.645 

Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01) 66.10.06 2.896.000 2.746.000 457.645 

Spitale generale 66.10.06.01 2.896.000 2.746.000 457.645 

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10 6.670.000 6.654.000 224.344 

Cheltuieli de capital 70 6.670.000 6.654.000 224.344 

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+ 

67.10.03.15+67.10.03.30 ) 
67.10.03 6.582.000 6.566.000 186.336 

Muzee 67.10.03.03 278.000 262.000 139.631 

Institutii publice de spectacole si concerte 67.10.03.04 184.000 184.000 26.715 

Scoli populare de arta si meserii 67.10.03.05 6.120.000 6.120.000 19.990 

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.10.50 88.000 88.000 38.008 

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10) 79.10 66.000 66.000 18.709 

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30) 83.10 36.000 36.000 0 

Cheltuieli de capital 70 36.000 36.000 
 

Agricultura 83.10.03 36.000 36.000 0 

Camere agricole 83.10.03.07 36.000 36.000 
 

Alte actiuni economice ( cod 87.10.50) 87.10 30.000 30.000 18.709 

Scoli populare de arta si meserii 70 30.000 30.000 18.709 

Alte actiuni economice 87.10.50 30.000 30.000 18.709 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96,10 -299.000 -149.000 557.450 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT - TOTAL 96,10 -299.000 -2.906.500 1.901.087 

 

Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 156/2015 

 

EXECUȚIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE 

la data de 30 septembrie 2015 
- lei - 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 

anuale aprobate la 

finele perioadei de 

raportare 

Prevederi 

bugetare 

trimestriale 

Încasări 

realizate 

TOTAL VENITURI 00.01 450.550 450.550 182.174 

I. VENITURI CURENTE 00.02 120.500 120.500 60.084 

C. VENITURI NEFISCALE 00.12 120.500 120.500 60.084 

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.08 + 37.08)) 00.14 120.500 120.500 60.084 

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.08.01+37.08.50) 37.08 120.500 120.500 60.084 

Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabile 37.08.06 120.500 120.500 60.084 

III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.08) 00.16 0 0 20.900 

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.08.15) 40.08 0 0 20.900 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.08.15.02) 40.08.15 0 0 20.900 

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare 40.08.15.02 
  

20.900 

IV. SUBVENŢII (cod 44.08+00.18) 00.17 49.510 49.510 15.179 

Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.08) 00.18 49.510 49.510 15.179 

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.08.60+42.08.61) 42.08 49.510 49.510 15.179 

Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE 42.08.60 49.510 49.510 15.179 

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 

(cod 45.08.17+45.08.18+45.08.21) 
45.08 280.540 280.540 86.011 

Mecanismul financiar SEE (cod 45.08.17.03) 45.08.17 280.540 280.540 86.011 

Prefinantare 45.08.17.03 280.540 280.540 86.011 
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- lei - 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 

anuale aprobate la 

finele perioadei de 

raportare 

Prevederi 

bugetare 

trimestriale 

Plăți 

efectuate 

TOTAL CHELTUIELI ( 50.08+59.08+63.08+70.08+79.08+88.08) 49.08 471.450 471.450 112.718 

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.08+53.08+54.08) 50.08 120.500 120.500 40.047 

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.08.01) 51.08 120.500 120.500 40.047 

Autoritati executive si legislative (cod 51.08.01.03 la 51.08.01.04) 51.08.01 120.500 120.500 40.047 

Autorităţi executive 51.08.01.03 120.500 120.500 40.047 

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+ 67.08+68.08) 63.08 350.950 350.950 72.671 

Cultura, recreere si religie ( cod 67.08.01la 67.08.50) 67.08 301.790 301.790 62.276 

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.08.50 301.790 301.790 62.276 

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.08.01la 68.08.50) 68.08 49.160 49.160 10.395 

Asistenta sociala pentru familie si copii 68.08.06 49.160 49.160 10.395 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.08 -20.900 -20.900 69.456 

 

Anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 156/2015 

 

EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE 

la data de 30 septembrie 2015 
- lei - 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 

anuale aprobate la 

finele perioadei de 

raportare 

Prevederi 

bugetare 

trimestriale 

Încasări 

realizate 

TOTAL CHELTUIELI (50.07+59.07+63.07+69.07+79.07) 
 

3.000.000 3.000.000 0 

Partea IV-a SERVICII SI DEZVPLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 

(cod 70.07+74.07)  
3.000.000 3.000.000 0 

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare 
 

3.000.000 3.000.000 
 

Protectia mediului (cod 74.07.01 la 74.07.50) 74.07 3.000.000 3.000.000 0 

Salubritate si gestiunea deseurilor (74.07.05.01+74.07.05.02) 74.07.05 3.000.000 3.000.000 0 

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.07.05.02 3.000.000 3.000.000 
 

 

HOTĂRÂREA Nr. 157/2015 

pentru aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 

pentru anul 2016 din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna şi din cadrul instituţiilor 

publice subordonate acestuia 
 

Consiliul Judeţean Covasna; întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 05 noiembrie 2015, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de 

aprobare a Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 

2016 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Covasna şi din cadrul instituţiilor publice subordonate acestuia, 

având în vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, 

precum şi Rapoartele de avizare întocmite de comisiile de 

specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna; art. 23 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; ținând cont de adresa Agenției Naționale a 

Funcționarilor Publici nr. 45376/2015 înregistrată la Registratura 

generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 9332/28.09.2015, 

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 2016, 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. 
 

Sat Hătuica, comuna Catalina, la 05 noiembrie 2015. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

p. Secretar al județului Covasna, 

DOMOKOS Réka 

director executiv adjunct 

 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 157/2015 

 

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 2016 

 

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 judetului 1 1 
      

director general 1 1 
      

director general adjunct 2 2 
      

director executiv in cadrul aparatului 

propriu al autorităţilor administraţiei 

publice locale 

2 1 1 
  

1 
  

director executiv adjunct din cadrul 

aparatului propriu al autorităţilor 

administraţiei publice locale 

2 1 1 
  

1 
  

sef serviciu 7 7 
      

sef birou 7 5 2 
  

1 
 

1 

functii publice de conducere specifice 1 
 

1 
    

1 

Total categoria functionari publici 

de conducere 
23 18 5 0 0 3 0 2 

auditor clasa I grad profesional asistent 1 
 

1 
    

1 

auditor clasa I grad profesional 

principal 
1 

 
1 

    
1 

auditor clasa I grad profesional 

superior 
1 1 
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consilier juridic clasa I grad 

profesional debutant 
2 2 

  
2 

   

consilier juridic clasa I grad 

profesional asistent    
2 

 
2 

  

consilier juridic clasa I grad 

profesional principal 
3 3 

  
2 

   

consilier juridic clasa I grad 

profesional superior 
5 4 1 2 

 
2 

 
1 

consilier clasa I grad profesional 

debutant 
1 

 
1 

    
1 

consilier clasa I grad profesional 

asistent 
4 3 1 3 

 
1 

 
3 

consilier clasa I grad profesional 

principal 
9 9 

 
1 2 

  
1 

consilier clasa I grad profesional 

superior 
48 43 5 2 

 
2 

 
5 

inspector clasa I grad profesional 

debutant 
7 1 6 

 
1 

  
6 

inspector clasa I grad profesional 

asistent 
21 5 16 1 1 1 

 
16 

inspector clasa I grad profesional 

principal 
17 14 3 1 6 1 

 
3 

inspector clasa I grad profesional 

superior 
30 24 6 6 

 
6 

 
6 

Total functii publice clasa I 150 109 41 18 14 15 0 44 

referent de specialitate clasa II grad 

profesional principal 
1 1 

  
1 

   

referent de specialitate clasa II grad 

profesional superior 
3 3 

 
1 

 
1 

  

Total functii publice clasa II 4 4 0 1 1 1 0 0 

referent clasa III grad profesional 

asistent 
1 1 

      

referent clasa III grad profesional 

principal 
1 1 

  
1 

   

referent clasa III grad profesional 

superior 
12 9 3 

    
3 

Total functii publice clasa III 14 11 3 0 1 0 0 3 

Total functii publice executie 168 124 44 19 16 16 0 47 

Total functii publice 191 142 49 19 16 19 0 49 

 

Anexa nr. 1a la Hotărârea nr. 157/2015 

 

Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna pentru anul 2016 

 

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 judetului 1 1 
      

director executiv in cadrul aparatului 

propriu al autorităţilor administraţiei 

publice locale  

2 1 1 
  

1 
  

director executiv adjunct din cadrul 

aparatului propriu al autorităţilor 

administraţiei publice locale  

2 1 1 
  

1 
  

sef serviciu 1 1 
      

sef birou 2 1 1 
  

1 
  

functii publice de conducere specifice 1 0 1 
    

1 

Total categoria functionari publici 

de conducere 
9 5 4 0 0 3 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 debutant 
1 1 

  
1 

   

consilier juridic clasa I grad 

profesional asistent    
1 

 
1 

  

consilier juridic clasa I grad 

profesional principal 
2 2 

  
1 

   

consilier juridic clasa I grad 

profesional superior 
3 3 

 
1 

 
1 

  

consilier clasa I grad profesional 

debutant 
1 

 
1 

    
1 

consilier clasa I grad profesional 

asistent 
3 2 1 1 

 
1 

 
1 

consilier clasa I grad profesional 

principal 
7 7 

  
2 

   

consilier clasa I grad profesional 

superior 
32 30 2 2 

 
2 

 
2 

inspector clasa I grad profesional 

principal 
1 

 
1 

    
1 

inspector clasa I grad profesional 

superior 
2 2 

      

Total functii publice clasa I 54 47 7 5 4 5 0 7 

referent de specialitate clasa II grad 

profesional superior 
1 1 

      

Total functii publice clasa II 1 1 
      

referent clasa III grad profesional 

principal 
1 1 

  
1 

   

referent clasa III grad profesional 

superior 
5 4 1 

    
1 

Total functii publice clasa III 6 5 1 0 1 0 0 1 

Total functii publice executie 61 53 8 5 5 5 0 8 

Total functii publice 70 58 12 5 5 8 0 9 
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Anexa nr. 1b la Hotărârea nr. 157/2015 

 

Planul de ocupare a funcţilor publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna pentru anul 2016 

 

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 
      

sef serviciu 4 4 
      

sef birou 4 4 
      

Total categoria functionari publici 

de conducere 
11 11 0 0 0 0 0 0 

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 

  

consilier juridic clasa I grad 

profesional principal 
1 1 

  
1 

   

consilier juridic clasa I grad 

profesional superior 
2 1 1 1 

 
1 

 
1 

consilier clasa I grad profesional 

superior 
2 1 1 

    
1 

inspector clasa I grad profesional 

debutant 
7 1 6 

 
1 

  
6 

inspector clasa I grad profesional 

asistent 
21 5 16 1 1 1 

 
16 

inspector clasa I grad profesional 

principal 
16 14 2 1 6 1 

 
2 

inspector clasa I grad profesional 

superior 
27 21 6 6 

 
6 

 
6 

Total functii publice clasa I 78 46 32 10 10 10 0 32 

referent de specialitate clasa II grad 

profesional superior 
2 2 

      

Total functii publice clasa II 2 2 0 0 0 0 0 0 

referent clasa III grad profesional 

asistent 
1 1 

      

referent clasa III grad profesional 

superior 
5 5 

      

Total functii publice clasa III 6 6 0 0 0 0 0 0 

Total functii publice executie 86 54 32 10 10 10 0 32 

Total functii publice 97 65 32 10 10 10 0 32 

 

Anexa nr. 1c la Hotărârea nr. 157/2015 

 

Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna pentru anul 2016 

 

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 

sef serviciu 1 1 
      

Total categoria functionari publici 

de conducere 
1 1 

      

consilier clasa I grad profesional 

superior 
7 6 1 

    
1 

Total functii publice clasa I 7 6 1 
    

1 

referent de specialitate clasa II grad 

profesional principal 
1 1 

  
1 

   

referent de specialitate clasa II grad 

profesional superior    
1 

 
1 

  

Total functii publice clasa II 1 1 
 

1 1 1 
  

referent clasa III grad profesional 

superior 
2 0 2 

    
2 

Total functii publice clasa III 2 0 2 
    

2 

Total functii publice executie 10 7 3 1 1 1 0 3 

Total functii publice 11 8 3 1 1 1 0 3 

 

Anexa nr. 1d la Hotărârea nr. 157/2015 

 

Planul de ocupare a funcţilor publice din cadrul Camerei Agricole Județene Covasna pentru anul 2016 

 

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 

sef serviciu 1 1 
      

Total categoria functionari publici 

de conducere 
1 1 0 0 0 0 0 0 

consilier clasa I grad profesional 

asistent 
1 1 

 
2 

   
2 

consilier clasa I grad profesional 

principal 
1 1 

 
1 

   
1 

consilier clasa I grad profesional 

superior 
5 5 

      

Total functii publice clasa I 7 7 0 3 0 0 0 3 

Total functii publice executie 7 7 0 3 0 0 0 3 

Total functii publice 8 8 0 3 0 0 0 3 
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Anexa nr. 1e la Hotărârea nr. 157/2015 

 

Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont pentru anul 2016 

 

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 

sef birou 1 0 1 
    

1 

Total categoria functionari publici 

de conducere 
1 0 1 0 0 0 0 1 

consilier clasa I grad profesional principal 1 1 
      

consilier clasa I grad profesional superior 2 1 1 
    

1 

inspector clasa I grad profesional superior 1 1 
      

Total functii publice clasa I 4 3 1 0 0 0 0 1 

Total functii publice executie 4 3 1 0 0 0 0 1 

Total functii publice 5 3 2 0 0 0 0 2 

 

HOTĂRÂREA Nr. 158/2015 

privind aprobarea Programului anual pentru finanţarea 

nerambursabilă din fonduri publice a programelor, 

proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități educativ 

științifice, sportive, de recreere și de tineret, sprijinul 

financiar acordat unităților de cult din bugetul Consiliului 

Județean Covasna pe anul 2016 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 05 noiembrie 2015, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

Programului anual pentru finanţarea nerambursabilă din fonduri 

publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru 

activități educativ științifice, sportive, de recreere și de tineret, 

sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul Consiliului 

Județean Covasna pe anul 2016 - Ghid de finanțare, având în 

vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei Economice; 

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Județean Covasna; Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 

350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu 

modificările și completările ulterioare; Legea educaţiei fizice şi 

sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările ulterioare; O.G. nr. 

82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 

unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 

România, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 

82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 

unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 

România, aprobate prin H.G. nr. 1470/2002, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; O.G. nr. 51/1998 privind 

îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi 

acţiunilor culturale, aprobat cu modificări și completări prin Legea 

nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare; Ordinului 

Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanţarea 

nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor 

sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramura de sport 

judeţene şi ale municipiului Bucuresti, cu modificările ulterioare; 

în baza art. 91 alin. (1) lit. ,,b” 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 Programul anual pentru finanţarea 

nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și 

acțiunilor culturale, pentru activități educativ științifice, sportive, 

de recreere și de tineret, sprijinul financiar acordat unităților de 

cult din bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2016, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna și 

Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna. 
 

Sat Hătuica, comuna Catalina, la 05 noiembrie 2015. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

p. Secretar al județului Covasna, 

DOMOKOS Réka 

director executiv adjunct 

 

Anexă la Hotărârea nr. 158/2015 

 

Program anual privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, pentru activităţi educativ-

ştiinţifice, sportive, de recreere și de tineret, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2016 

 

Ghid de finanţare 

 
Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile este valabil pentru anul 2016. 

Autoritatea finanţatoare: judeţul Covasna, prin Consiliul Judeţean Covasna, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii, nr. 4, judeţul Covasna, acordă finanţări 

nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor din fonduri publice alocate pentru activităţi 

nonprofit de interes general. Domeniile de intervenţie selectate sunt: cultură şi religie, activităţi educativ-ştiinţifice, de recreere, sportive şi de tineret.  

Beneficiari direcţi: organizaţii neguvernamentale, culte din judeţul Covasna. 

Procedura aplicată: finanţarea nerambursabilă acordată din fonduri publice unui beneficiar se va face în baza unui contract de finanţare nerambursabilă încheiat între Consiliul 

Judeţean Covasna şi beneficiar, în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte. 

Prevederi finale: Anunţul de participare la selecţia de proiecte va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în două cotidiane de interes local şi pe site-ul autorităţii 

publice finanţatoare: www.kvmt.ro. 

Consiliul Judeţean Covasna anunţă concurs de proiecte pentru asociaţii şi fundaţii constituite conform legii şi culte religioase recunoscute conform legii din judeţul Covasna, 

pentru programele desfăşurate în anul 2016 în domeniile cultural, educativ-ştiinţific, recreere şi sport, respectiv sprijinul financiar acordat cultelor, comunităţilor rurale, pentru proiectele 

desfăşurate de organizaţiile de tineret, după cum urmează:  

 

I. Cofinanţarea proiectelor şi programelor culturale, educativ-ştiinţifice şi de recreere de nivel cel puţin judeţean.  

II. Cofinanţarea proiectelor şi programelor culturale, educativ-ştiinţifice şi de recreere derulate de organizaţii de tineret. Suma maximă atribuită 5.000 lei. 

III. Cofinanţarea programelor care vizează promovarea, prezentarea, păstrarea, ocrotirea, conservarea, protecţia şi popularizarea valorilor, a patrimoniului  cultural, a portului 

popular din judeţ.  

IV. Cofinanţarea proiectelor şi programelor culturale organizate cu ocazia unor aniversări semnificative.  

V. Cofinanţarea unor proiecte de editare a materialelor de prezentare, popularizare a judeţului, a unor localităţi sau microregiuni.  

VI. Cofinanţarea programelor şi manifestărilor sportive de nivel cel puţin judeţean.  

VII. Cofinaţarea activităţii de asistenţă comunitară a localităţilor izolate.  



 14 

VIII. Completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate: 

a) intreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici; 

b) construirii precum şi reparării lăcaşurilor de cult; 

c) conservării şi intreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase; 

d) desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială. 

IX. La punctele b) şi c) au prioritate proiectele depuse pentru restaurarea bunurilor de patrimoniu.  

X. Cofinanţarea programelor educaţionale organizate în parteneriat cu consilii locale şi şcoli. 

 

Sprijinul minim acordat la toate proiectele este de 1.000 lei, iar aportul propriu necesar este de minim 20% din valoarea sumei acordate. Un solicitant poate să depună cel mult 3 

proiecte.  

 

La elaborarea documentaţiilor şi la derularea finanţării se vor avea în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activităţi nonprofit de interes general.  

La prezentarea proiectelor privind programele şi proiectele culturale, educativ-ştiinţifice, de recreere şi de tineret se vor avea în vedere prevederile O.G. nr. 51/1998 privind 

îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, aprobată prin Legea nr. 245/2001 şi modificată şi completată prin O.G. nr. 2/2008, respectiv prevederile Legii 

Tinerilor nr. 350/2006. 

La proiectele pentru programe şi manifestări sportive se vor avea în vedere prevederile Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului cu modificările şi completările ulterioare, 

Ordinului Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006, a Hotărârii nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă. 

Finanţarea cheltuielilor instituţiilor de cult se realizează conform prevederilor O.G. nr. 82/2001 aprobată prin Legea nr. 125/2002 şi a H.G. nr. 1470/2002. 

Proiectele se depun până la data de 21.12.2015 orele 14.00. Proiectele pot fi depuse personal la registratura Consiliului Judeţean Covasna, sau expediate prin poştă cu sosire până 

la data şi ora depunerii.  

Cererile de finanţare depuse cu întârziere şi cele care nu corespund prezentului anunţ nu vor fi luate în considerare.  

Rugăm ca solicitanţii să depună documentaţiile astfel ca cele două exemplare completate din foaia „Actele necesare pentru a participa la licitaţie de proiect” să fie 

accesibile la registrare. 

Documentaţia de proiect va fi depusă îndosariată în dosar cu şine. 

 

Finanţarea nerambursabilă acordată din fonduri publice unui beneficiar se va face în baza unui contract de finanţare nerambursabilă încheiat între Consiliul Judeţean Covasna şi 

beneficiar, în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte. 

 

Selecţia ofertelor se realizează de către comisiile de selecţie constituite la nivelul Consiliului Judeţean Covasna, conform legislaţiei în vigoare. 

 

Criterii de evaluare a proiectelor 

Criteriile de evaluare a proiectelor depuse pentru acordarea de finanţări nerambursabile pentru programele de tineret, educat ive-ştiinţifice şi de recreere, culturale din bugetul 

Consiliului Judeţean Covasna sunt: 

 

Criterii de evaluare Punctaj 

1. Relevanţa 55 

1.1 Cât de relevantă este propunerea pentru nevoile specifice judeţului sau zonei? 30 

1.2 Cât de relevantă este propunerea pentru nevoile grupului ţinta? 10 

1.3 Cât de relevantă este propunerea privind scopul programului și activitățile finanțate? 10 

1.4 Cât de coerente, necesare și practice sunt activităţile propuse? 5 

2. Conţinut 20 

2.1 Cât de coerent clar şi realist este conţinutul proiectului?  10 

2.2 În ce măsură proiectul conţine obiective, clare şi realizabile, din care să rezulte într-un mod fără echivoc interesul public 

judeţean, naţional, internaţional? 
10 

3. Capacitate de realizare 10 

3.1 Capacitatea de realizare a programului  5 

3.2 Capacitatea de atragere de colaboratori 5 

4. Buget şi eficacitatea costurilor 20 

4.1 În ce măsura bugetul este clar, realist și detaliat, în ce măsură sunt necesare cheltuielile propuse pentru implementarea  

proiectului? 
10 

4.2 În ce măsură participă beneficiarul, sau alţi finanţatori la acoperirea cheltuielilor? 10 

5. Rezultatul/impactul scontat 20 

5.1 Ce rezultate concrete se vor realiza? Cu ce impact? 10 

5.2 Durabilitatea programului sau proiectului propus 10 

Total puncte 125 

 

Valoarea în lei a 1 punct, respectiv punctajul minim de finanţare va fi stabilită de către Comisia de evaluare în funcţie de bugetul aprobat pentru categoria de programe în cauză.  

 

Programe de tineret 

Valoarea minimă de finanţare este de 1.000 lei, iar suma maximă atribuită de 5.000 lei. 

Suma rezultată din valoare punct x puncte acordate se va rotunji la ordinul sutelor la 5. 

 

Programe educative-ştiinţifice şi de recreere; Programe culturale 

Suma rezultată din valoare punct x puncte acordate se va rotunji la ordinul sutelor la 5. 

Peste suma astfel rezultată, pentru programele prioritare conform strategiei judeţului, se poate acorda suplimentar între 1.000-20.000 lei, în funcţie de importanţa programului.  

Valoarea minimă de finanţare de 1.000 lei 

 

Criteriile de evaluare a proiectelor depuse pentru acordarea de finanţări nerambursabile pentru programele sportive din bugetul Consiliului Judeţean Covasna sunt: 

 

a) Sportul de performanţă 

 

Nr. 

crt. 
CRITERIU  

PUNCTAJ 

MAXIM 

1. Relevanţa proiectului sportiv  40 

 

Gradul de vizibilitate al proiectului şi aportul la dezvoltarea domeniului sportiv local de performanță Fotbal 40 

 Futsal 40 

 Ciclism 15 

 
Alte ramuri 

sportive 
10 

2. Conținutul, anvergura proiectului  70 

 

Încadrarea proiectului pe nivele şi în sistem valoric: local, judeţean, interjudeţean, naţional, internaţional ,popularitatea ramurii sportive Fotbal 70 

 Futsal 40 

 Ciclism 15 

 
Alte ramuri 

sportive 
2 

3. Capacitatea de realizare a programului  5 

4. Bugetul și eficacitatea costurilor  5 

5. Rezultatul/impactul proiectului sportiv  30 

 

Rezultatul individual obținut de sportivi în ierarhiile stabilite la nivel local, judeţean, interjudetean, naţional şi internaţional Natație 8 

 Tenis de masă 8 

 
Alte ramuri 

sportive 
5 

 Rezultatul pe echipe obținut în ierarhiile stabilite la nivel local, judeţean, interjudetean, naţional şi internaţional Fotbal 30 
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Nr. 

crt. 
CRITERIU  

PUNCTAJ 

MAXIM 

 Futsal 15 

 Tenis de masă 8 

 
Alte ramuri 

sportive 
5 

PUNCTAJ TOTAL MAXIM 150 

 

Valoarea în lei a 1 punct, respectiv punctajul minim de finanţare va fi stabilită de către Comisia de evaluare în funcţie de bugetul aprobat pentru categoria de programe în cauză. 

 

b) Sportul pentru toţi 

 

Nr. 

crt. 
CRITERIU 

PUNCTAJ 

MAXIM 

1. 
Relevanţa proiectului sportiv 15 

Gradul de vizibilitate al proiectului şi aportul la dezvoltarea domeniului sportiv local 15 

2. Conținutul, anvergura proiectului 50 

 
Încadrarea proiectului pe nivele şi în sistem valoric: local, judeţean,interjudetean, naţional, internaţional , număr estimat de participanţi, număr estimat 

de beneficiari indirecţi 
25 

 Susținerea proiectelor cluburilor sportive 50 

3. Capacitatea de realizare a programului 5 

4. Bugetul și eficacitatea costurilor 5 

5. Rezultatul/impactul proiectului sportiv 25 

 Impactul şi rezultatele scontate sunt pozitive şi concludente pentru contextul sportiv local 25 

PUNCTAJ TOTAL MAXIM 100 

 

Valoarea în lei a 1 punct, respectiv punctajul minim de finanţare va fi stabilită de către Comisia de evaluare în funcţie de bugetul aprobat pentru categoria de programme în cauză. 

Valoarea minimă de finanţare este de 1.000 lei 

 

Criterii de evaluare a proiectelor pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul Consiliului Judeţean Covasna pentru proiectele depuse de către unităţile de cult din judeţul 

Covasna: 

Criterii de evaluare 
Punctaj 

maxim 

1. Întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult  

1.1 Parohii în funcţie de venit şi număr enoriaşi 3 

1.2 Protopopiate în funcţie de număr enoriaşi 5 

2. Construirea precum şi repararea lăcaşurilor de cult  

2.1 Construire şi reparare case de rugăciuni 3 

2.2 Construire şi reparare biserici 10 

3. Conservarea şi întreţinerea bunurilor de patrimoniu  

3.1 Patrimoniu de importanţă judeţeană 5 

3.2 Patrimoniu de importanţă naţională 15 

4. Desfăşurarea unor activităţi de asistenţă socială  

4.1 Tabere pentru copii cu probleme sociale 3 

4.2 Programe socio-educative pentru copii 5 

 

Valoarea în lei a 1 punct, respectiv punctajul minim de finanţare va fi stabilită de către Comisia de evaluare în funcţie de bugetul aprobat pentru categoria de programme în cauză. 

Valoarea minimă de finanţare este de 1.000 lei 

 

Atragem atenţia solicitanţilor că suma acordată va fi virată de către consiliul judeţean numai după încheierea contractului şi după decontare. La o solicitare bine 

întemeiată se poate acorda şi sume în avans. Documentaţia de decont financiar va cuprinde atât sprijinul acordat cât şi aportul propriu. Se va prezenta şi bugetul total al 

proiectului. 

Cheltuieli eligibile sunt cele stabilite în reglementările legale de mai sus, respectiv cele precizate în contract.  

Documentaţia de finanţare şi documentaţia de decont poate fi consultată pe site-ul Consiliului judeţean Covasna. 

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la Consiliul Judeţean Covasna, Compartimentul învăţământ, cultură, sănătate, relaţii cu ONG: 520008, Sfîntu Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4., 

tel./fax: 0367 403924, e-mail: ordoglajos@kvmt.ro. 

Documentaţia poate fi descărcată de pe site-ul: www.kvmt.ro din meniul „Proiecte CJ”. 

Anunţul, respectiv programul anual de finanţare va fi publicat în Monitorul Oficial al României partea a VI-a. 

 

HOTĂRÂREA Nr. 159/2015 

privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 05 noiembrie 2015, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de 

aprobare a Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Covasna, văzând Raportul 

Direcției Economice şi rapoartele comisiilor de specialitate 

întocmite în acest sens, având în vedere: referatul Direcției 

Juridice, Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului nr. 

1678/29.10.2015; Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; Avizul Agenției Naționale 

a Funcționarilor Publici nr. 53431/2015, înregistrat la Registratura 

Generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 

10.754/04.11.2015; 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 Organigrama aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna, conform anexei nr. 1. 

Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Covasna, conform anexei nr. 2. 

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

hotărâre. 

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se 

abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 138/2015 

privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna. 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri se însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna 

şi Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna. 
 

Sat Hătuica, comuna Catalina, la 05 noiembrie 2015. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

p. Secretar al județului Covasna, 

DOMOKOS Réka 

director executiv adjunct 

 

 

 

mailto:ordoglajos@kvmt.ro
http://www.kvmt.ro/
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Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 159/2015 

 

Organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna 

 
Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 159/2015 

 

Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna 

 

Nr. 

crt. 
Structura 

Funcția de 

demnitate 

publică 

Funcția publică 

Clasa 
Gradul 

profesional 

Nivelul 

studiilor 

Funcţia contractuală Gradul/ 

treapta 

profesională 

Nivelul 

studiilor de conducere de execuție de conducere de execuție 

DEMNITARI 

1 
 

preşedinte 
    

S 
    

2 
 

vicepreşedinte 
    

S 
    

3 
 

vicepreşedinte 
    

S 
    

ADMINISTRATOR PUBLIC 

4 
       

administrator 

public   
S 

SECRETAR AL JUDEŢULUI 

5 
  

secretar al 

judeţului   
II S 

    

Compartiment de autoritate tutelară şi probleme sociale 

6 
   

consilier I asistent S 
    

DIRECŢIA JURIDICĂ, ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ȘI DEZVOLTAREA TERITORIULUI 

7 
  

director executiv 
  

II S 
    

8 
  

director executiv 

adjunct   
II S 

    

Compartimentul juridic 

9 
   

consilier juridic I superior S 
    

10 
   

consilier juridic I superior S 
    

11 
   

consilier juridic I principal S 
    

12 
   

consilier juridic I superior S 
    

13 
   

consilier juridic I principal S 
    

14 
   

consilier juridic I debutant S 
    

Compartimentul administraţie publică 

15 
   

consilier I superior S 
    

16 
   

consilier I asistent S 
    

17 
   

consilier I principal S 
    

Compartimentul relaţii cu publicul, petiţii 

18 
   

consilier I principal S 
    

19 
   

consilier I principal S 
    

20 
   

consilier I superior S 
    

Secretariatul A.T.O.P. 

21 
   

inspector I superior S 
    

Compartimentul registratură 

22 
        

referent IA M 

23 
        

referent debutant M 

Compartimentul de editare a monitorului oficial al judeţului 

24 
   

consilier I debutant S 
    

Biroul investiţii şi patrimoniu 

25 
  

şef birou 
  

II S 
    

26 
   

consilier I superior S 
    

27 
   

inspector I principal S 
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Nr. 

crt. 
Structura 

Funcția de 

demnitate 

publică 

Funcția publică 

Clasa 
Gradul 

profesional 

Nivelul 

studiilor 

Funcţia contractuală Gradul/ 

treapta 

profesională 

Nivelul 

studiilor de conducere de execuție de conducere de execuție 

28 
   

referent III superior M 
    

29 
   

referent III superior M 
    

30 
        

inspector de 

specialitate 
I S 

31 
        

inspector de 

specialitate 
I S 

Biroul achiziţii publice 

32 
  

şef birou 
  

II S 
    

33 
   

consilier I superior S 
    

34 
   

inspector I principal S 
    

35 
   

consilier I superior S 
    

36 
   

referent III superior M 
    

37 
   

referent III principal M 
    

38 
        

inspector de 

specialitate 
IA S 

Compartimentul managementul proiectelor 

39 
   

consilier I superior S 
    

Unitatea de implementare a proiectului - Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Covasna 

40 
   

consilier I superior S 
    

41 
   

consilier I superior S 
    

42 
   

consilier I principal S 
    

43* 
        

inspector de 

specialitate 
IA S 

44* 
        

inspector de 

specialitate 
IA S 

Unitatea de implementare a proiectului „Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munții Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului, Tinovul Apa Roșie, Tinovul Apa 

Lină-Homcsok, Oltul Superior, Râul Negru, Ciomad-Balvanyoș și Mestecănișul de la Reci” 

45 
   

consilier I superior S 
    

46 
   

consilier I principal S 
    

47* 
        

inspector de 

specialitate 
debutant S 

48* 
        

inspector de 

specialitate 
II S 

Unitatea de implementare a proiectului - Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe 

49 
   

consilier I superior S 
    

Unitatea de implementare a proiectului „Model integrat de dezvoltare a resurselor umane din mediul rural în vederea ocupării forței de muncă în sectorul turistic” 

Compartimentul de implementare a proiectelor 

50* 
        

inspector de 

specialitate 
IA S 

51* 
        

inspector de 

specialitate 
IA S 

52* 
        

inspector de 

specialitate 
IA S 

53* 
        

inspector de 

specialitate 
IA S 

54* 
        

inspector de 

specialitate 
IA S 

55* 
        

inspector de 

specialitate 
IA S 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 

56 
  

director executiv 
  

II S 
    

57 
  

director executiv 

adjunct   
II S 

    

Serviciul buget-finanţe-contabilitate 

58 
  

şef serviciu 
  

II S 
    

59 
   

consilier I superior S 
    

60 
   

consilier I asistent S 
    

61 
   

consilier I principal S 
    

62 
   

consilier I superior S 
    

63 
   

consilier I principal S 
    

64 
   

referent III superior M 
    

65 
   

consilier I superior S 
    

66 
        

casier 
 

M 

Compartimentul resurse umane 

67 
   

consilier I superior S 
    

68 
   

consilier I superior S 
    

69 
   

consilier I superior S 
    

70 
   

consilier I principal S 
    

Compartimentul învăţământ, cultură, sănătate, relaţii cu O.N.G. 

71 
   

consilier I superior S 
    

72 
   

consilier I superior S 
    

Compartimentul informatic 

73 
   

consilier I superior S 
    

74 
   

referent de 

specialitate 
II superior SSD 

    

DIRECŢIA URBANISM ȘI ADMINISTRATIV 

75 
  

arhitect-şef 
  

II S 
    

Compartimentul urbanism şi G.I.S. 

76 
   

consilier I superior S 
    

77 
   

consilier I superior S 
    

78 
   

referent III superior M 
    

Compartimentul control urbanism 

79 
   

consilier I superior S 
    

80 
   

consilier I asistent S 
    

Serviciul administrativ-gospodăresc 

81 
       

şef serviciu 
 

II S 

82 
        

inspector de 

specialitate 
I S 

83 
        

inspector de 

specialitate 
II S 

84 
        

referent IA M 

85 
        

inspector de 

specialitate 
II S 

86 
        

referent IA M 

CABINETUL PREŞEDINTELUI 

87 
        

director de 

cabinet  
S 
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Nr. 

crt. 
Structura 

Funcția de 

demnitate 

publică 

Funcția publică 

Clasa 
Gradul 

profesional 

Nivelul 

studiilor 

Funcţia contractuală Gradul/ 

treapta 

profesională 

Nivelul 

studiilor de conducere de execuție de conducere de execuție 

88 
        

consilier 
 

S 

89 
        

consilier 
 

S 

90 
        

consilier 
 

S 

SERVICIUL DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR JUDEȚENE 

91 
       

şef serviciu 
 

II S 

Compartimentul programare și urmărire lucrări de întreținere 

92 
        

inspector de 

specialitate 
IA S 

93 
        

inspector de 

specialitate 
IA S 

94 
        

inspector de 

specialitate 
II S 

95 
        

referent IA SSD 

96 
        

referent IA M 

97 
        

referent IA M 

Formație de lucru 

98 
        

muncitor calif. III 
 

99 
        

muncitor calif. II 
 

100 
        

muncitor calif. II 
 

101 
        

muncitor calif. II 
 

Conducători auto 

102 
        

şofer I 
 

103 
        

şofer I 
 

104 
        

şofer I 
 

105 
        

şofer I 
 

COMPARTIMENTUL MONITORIZAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, TRANSPORT PUBLIC JUDEȚEAN 

106 
   

consilier I superior S 
    

107 
   

consilier I superior S 
    

COMPARTIMENTUL RELAŢII EXTERNE, MASS-MEDIA 

108 
   

consilier I superior S 
    

109 
   

consilier I superior S 
    

110 
   

consilier I asistent S 
    

Centrul de informare Europe Direct 

111 
   

consilier I asistent S 
    

112 
   

consilier I principal S 
    

COMPARTIMENTUL RELAȚII INTERINSTITUȚIONALE, MONITORIZARE 

113 
   

consilier I principal S 
    

114 
        

inspector de 

specialitate 
I S 

COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN 

115 
   

auditor I principal S 
    

116 
   

auditor I asistent S 
    

PERSONAL DE DESERVIRE GENERALĂ 

117 
        

muncitor calif. II 
 

118 
        

muncitor calif. II 
 

119 
        

muncitor calif. III 
 

120 
        

îngrijitor 
  

121 
        

îngrijitor 
  

122 
        

îngrijitor 
  

123 
        

îngrijitor 
  

* posturi aprobate pe perioada implementării proiectelor, conform pct. 4 din Anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010, aprobată prin Legea nr. 

13/2011, cu modificările și completările ulterioare 
 

Funcția Număr de posturi 

Nr. total de demnitari 3 

Nr. total de funcții publice 70 

Nr. total de funcții publice de conducere 9 

Nr. total de funcții publice de execuție 61 

Nr. total de funcții contractuale 50 

Nr. total de funcții contractuale de conducere 3 

Nr. total de funcții contractuale de execuție 47 

Nr. total de posturi din cadrul autorității 123 

 

HOTĂRÂREA Nr. 160/2015 

privind aprobarea Statului de funcții al Centrului de 

Cultură al Județului Covasna - Kovászna Megyei 

Művelődési Központ 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 05 noiembrie 2015, analizând Expunerea de motive 

a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind 

propunerea de aprobarea Statului de funcții al Centrului de 

Cultură al Județului Covasna - Kovászna Megyei Művelődési 

Központ, având în vedere: Raportul Direcției Economice, 

precum și Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice cu modificările și completările 

ulterioare, adresa Centrului de Cultură al Județului Covasna - 

Kovászna Megyei Művelődési Központ nr. 1123/23.10.2015, 

înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean 

Covasna sub nr. 10323/23.10.2015; 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 funcţii al Centrului de Cultură al 

Județului Covasna - Kovászna Megyei Művelődési Központ, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

articolul 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 162/2014 

privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale 

Centrului de Cultură al Județului Covasna - Kovászna Megyei 

Művelődési Központ. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri se însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean 

Covasna, Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Covasna și Centrul de Cultură al Județului 

Covasna - Kovászna Megyei Művelődési Központ. 
 

Sat Hătuica, comuna Catalina, la 05 noiembrie 2015. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

p. Secretar al județului Covasna, 

DOMOKOS Réka 

director executiv adjunct 
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Anexă la Hotărârea nr. 160/2015 

 

STATUL DE FUNCŢII 

al Centrului de Cultură al Judeţului Covasna - Kovászna Megyei Művelődési Központ 

 
Nr. 

crt. 

Funcţia de execuţie 

gradul/treapta 
Funcţia de conducere 

Nivelul 

studiilor 

Număr 

de posturi 

1 
 

Director grad II S 1 

2 Referent gr. I 
 

S 8 

3 Economist gr. IA 
 

S 1 

4 Referent treapta I 
 

M 1 

5 Consilier debutant 
 

S 1 

6 Administrator I 
 

M 1 

TOTAL 13 

 

HOTĂRÂREA Nr. 161/2015 

privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat 

între Județul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna şi 

Teatrul Tamási Áron din Sfântu Gheorghe, în vederea 

organizării și finanțării manifestării cultural-teatrale „Flow 

Festival” - Festival Internațional de Teatru de Mișcare 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 05 noiembrie 2015; analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

încheierii unui Contract de parteneriat între Județul Covasna prin 

Consiliul Judeţean Covasna şi Teatrul Tamási Áron din Sfântu 

Gheorghe, în vederea organizării și finanțării manifestării cultural-

teatrale „Flow Festival” - Festival Internațional de Teatru de 

Mișcare; având în vedere: Raportul de specialitate al 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; 

art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi 

companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea 

activităţii de impresariat artistic, cu modificările și completările 

ulterioare; luând în considerare adresa Teatrului Tamási Áron, 

înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean 

Covasna sub nr. 10267/22.10.2015; în baza art. 91 alin. (6) lit. „c” 

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

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

ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă încheierea unui Contract de parteneriat 

între Județul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna şi 

Teatrul Tamási Áron din Sfântu Gheorghe, în vederea 

organizării și finanțării manifestării cultural-teatrale „Flow 

Festival” - Festival Internațional de Teatru de Mișcare. 

Art.2. Se aprobă modelul contractului de parteneriat între 

Județul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna şi Teatrul 

Tamási Áron din Sfântu Gheorghe, conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuternicesc domnul Tamás Sándor, Preşedintele 

Consiliului Judeţean Covasna și domnul Ferencz Ludovic, 

Directorul executiv al Direcției Economice, cu semnarea 

Contractului de parteneriat. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna și Direcția 

Economică. 
 

Sat Hătuica, comuna Catalina, la 05 noiembrie 2015. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

p. Secretar al județului Covasna, 

DOMOKOS Réka 

director executiv adjunct 

Anexă la Hotărârea nr. 161 /2015  

 

CONTRACT DE PARTENERIAT 

- Model - 
 

Art. 1. Părţile contractului 

1.1 Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, cu sediul în municipiul Sf. Gheorghe, Piaţa Libertăţi nr. 4, tel. 0267-31190, fax 0267-351228, având cod fiscal 4201988, cont 

IBAN RO61TREZ24A675000591100X deschis la Trezoreria Sf. Gheorghe, reprezentat prin TAMÁS Sándor, în calitate de preşedinte şi FERENCZ Ludovic, director executiv, 

1.2. Teatrul Tamási Áron, cu sediul în Sf. Gheorghe, P-ţa Libertăţii nr. 1, tel/fax 0267-351886, având cod fiscal 4676278, cont RO96TREZ25621G375000XXXX, deschis la 

Trezoreria Sf. Gheorghe”, reprezentat prin BOCSÁRDI László, în calitate de manager, KÁDÁR Orsolya în calitate de director economic şi MÁRTON Imola în calitate de director artistic 

Studio M. 

 

Art. 2. Obiectul contractului 

Părţile contractante se asociază în vederea organizării şi desfăşurării manifestării cultural-teatrale: „Flow Festival”- Festivalului Internaţional de Teatru de Mişcare. 

 

Art. 3. Intrarea în vigoare, durata contractului 

Prezentul contractul intră în vigoare la data semnării de către toate părţile contractante şi se finalizează la data realizării obiectului contractului. 

 

Art. 4. Coordonatorul organizării şi desfăşurării manifestărilor 

Coordonatorul organizării şi desfăşurării manifestărilor cultural-teatrale denumită „Flow Festival”- Festivalului Internaţional de Teatru de Mişcare este Teatrului Tamási Áron din 

Sfântu Gheorghe. 

 

Art. 5. Obligaţiile părţilor 

5.1. Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna se obligă: 

a) să urmărească derularea manifestărilor; 

b) să vireze beneficiarului suma de 10.000 lei în contul IBAN al Teatrului Tamási Áron, deschis la Trezoreria Sf. Gheorghe; 

c) să evalueze manifestările derulate şi să întreprindă măsuri corespunzătoare în cazul nerealizării acestora; 

5.2. Teatrul Tamási Áron are următoarele obligaţii: 

a) să contribuie cel puţin cu suma de 40.000 lei la realizarea obiectului contractului; 

b) să întocmească devizul şi programul manifestărilor; 

c) să organizeze şi să deruleze manifestările conform devizului şi programului definitiv; 

d) asigură bunurile, serviciile şi lucrările necesare pentru buna organizare şi desfăşurare a manifestărilor; 

e) să utilizeze fondurile alocate din partea Judeţului Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna exlusiv pentru cheltuielile organizării şi derulării manifestărilor; 

f) răspunde de modul de utilizare în conformitate cu dispoziţile legale, a sumei alocate potrivit contractului sub sancţiunea restituirii sumelor utilizate cu altă destinaţie; 

g) în termen de 30 de zile după finalizarea acţiunii să prezinte un raport părţilor contractante finanţatoare cu privire la modul de folosire a sumelor alocate, întocmit în baza 

deconturilor justificate; 

h) să informeze locuitorii judeţului prin intermediul mijloacelor mass-media şi de publicitate despre organizarea manifestărilor prevăzute în art. 2. al contractului şi asupra 

faptului că aceasta este cofinanţată de Judeţului Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna. 

 

Art. 6. Devizul şi programul manifestărilor sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul contract. 
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Art. 7. Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este 

posibil, litigiile vor fi soluţionate de către instanţele judecătoreşti competente. 

 

Semnat la Sf. Gheorghe, la data de   , în 2 (două) exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte. 

 

SEMNĂTURA PĂRŢILOR 

 

Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna Teatrul Tamási Áron 

  

Preşedinte Manager 

TAMÁS Sándor BOCSÁRDI László 

  

Director executiv Director economic 

FERENCZ Ludovic KÁDÁR Orsolya 

  

Director artistic Studio M 

Márton Imola 

 

HOTĂRÂREA Nr. 162/2015 

privind aprobarea majorării cotizației anuale a județului 

Covasna pe anul 2015 la patrimoniul Asociaţiei „Vadon” 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 05 noiembrie 2015, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

majorării cotizației anuale a județului Covasna pe anul 2015 la 

patrimoniul Asociaţiei „Vadon”, având în vedere: Raportul comun 

al Direcţiei Juridice, Administrație Publică și Dezvoltarea 

Teritoriului și al Direcției Economice; Rapoartele de avizare ale 

Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Covasna; 

Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 163/2012 privind 

aprobarea asocierii Judeţului Covasna, Municipiul Sfântu 

Gheorghe, Comuna Reci şi Comuna Arcuş în vederea înfiinţării 

Asociației „Vadon”; Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

122/2013 pentru modificarea și completarea Actului constitutiv și 

al Statutului Asociației „Asociația Vadon”; Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 33/2015 privind aprobarea cotizației anuale 

a județului Covasna pe anul 2015 la patrimoniul Asociaţiei 

„Vadon”; Hotărârea Adunării Generale a Asociaților Asociației 

„Vadon” nr. 10/16.10.2015; 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: 
 

Art.1. (1) Se aprobă majorarea cotizației anuale a județului 

Covasna pe anul 2015 la patrimoniul Asociației „Vadon” cu 

suma de 16.320 lei, stabilit prin Hotărârea Adunării Generale a 

Asociaților nr. 10/2015. 

(2) Plata cotizației se face din bugetul propriu al județului 

Covasna. 

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

încredinţează Președintele Consiliului Județean Covasna și 

Direcția Economică. 
 

Sat Hătuica, comuna Catalina, la 05 noiembrie 2015. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

p. Secretar al județului Covasna, 

DOMOKOS Réka 

director executiv adjunct 

 

HOTĂRÂREA Nr. 163/2015 

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 92/2012 privind organizarea 

Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, 

pe principalele domenii de activitate 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 05 noiembrie 2015, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea 

anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 92/2012 

privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Judeţean Covasna, pe principalele domenii de activitate, cu 

modificările ulterioare, având în vedere: Raportul de specialitate al 

Direcţiei Juridice, Administraţie Publică și Dezvoltarea 

Teritoriului, precum şi Raportul de avizare al Comisiei Juridice a 

Consiliului Judeţean Covasna; Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 151/2015 privind încetarea de drept a mandatului de 

consilier judeţean al domnului Demeter László; Hotărârea 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 152/2015 privind încetarea de 

drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Toth-Birtan 

Csaba; Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 153/2015 

privind validarea unui mandat de consilier judeţean, Hotărârea 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 154/2015 privind validarea unui 

mandat de consilier judeţean, opţiunea formulată de consilierii 

judeţeni, validați prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 

153/2015, respectiv prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 

nr. 154/2015, privind comisia din care doresc să facă parte, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Covasna sub nr. 

10511/29.10.2015, respectiv sub nr. 10459/ 28.10.2015, 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean 

Covasna aprobat prin Hotărârea nr. 132/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, în baza art. 54 alin. (2) 

coroborat cu dispoziţiile art. 98 şi în temeiul prevederilor art. 97 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 92/2012 privind organizarea Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Judeţean Covasna, pe principalele domenii de 

activitate, cu modificările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 
 

Numărul 3 al punctului I - Comisia Economică, buget-

finanţe, prognoze şi patrimoniu va avea următorul cuprins: 

„3. Nagy Zoltán - prima opţiune”. 
 

Numărul 4 al punctului III - Comisia pentru Amenajarea 

teritoriului, urbanism, administraţia publică locală, programe şi 

investiţii va avea următorul cuprins: 

„4. Opra-Béni Béla - prima opţiune”. 
 

Sat Hătuica, comuna Catalina, la 05 noiembrie 2015. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

p. Secretar al județului Covasna, 

DOMOKOS Réka 

director executiv adjunct 
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HOTĂRÂREA Nr. 164/2015 

privind trecerea din domeniul public al județului Covasna 

în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în 

administrarea Școlii Populare de Arte și Meserii, în 

vederea scoaterii din funcțiune și demolării acestora 
 

Consiliul Județean Covasna, întrunit în ședința sa ordinară din 

data de 05 noiembrie 2015, analizând Expunerea de Motive a 

Președintelui Consiliului Județean Covasna privind trecerea din 

domeniul public al județului Covasna în domeniul privat al 

acestuia a unor construcții aflate în administrarea Școlii Populare 

de Arte și Meserii, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării 

acestora, având în vedere: Raportul de specialitate al Direcției 

Juridice, Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului, precum 

și rapoartele comisiilor de specialitate, prevederile O.G. nr. 

112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din 

funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care 

alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ 

teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, art. 864 și art. 869 

din Codul civil, Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică, 

cu modificările și completările ulterioare, Adresa nr. 

144/18.03.2015 a Școlii Populare de Arte și Meserii, înregistrată la 

Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 

2724/19.03.2015; Raportul de expertiză tehnică întocmit de către 

ing. Bíró Gábor; adresa Consiliul Județean Covasna nr. 

2987/26.03.2015; adresa Ministerului Tineretului și Sportului nr. 

11249/21.09.2015 înregistrată la Registratura Generelă al 

Consiliului Județean Covasna cu nr. 9238/24.09.2015, în baza art. 

91 alin. (1) lit. „f”, precum și 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 aprobă trecerea din domeniul public al județului 

Covasna în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în 

administrarea Școlii Populare de Arte și Meserii, situate în comuna 

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

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Trecerea în domeniul privat al județului Covasna a 

construcțiilor prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii 

din funcțiune și demolării acestora. 

(3) Dreptul de administrare al Școlii Populare de Arte și 

Meserii asupra construcțiilor identificate în anexa la prezenta 

hotărâre încetează în condițiile art. 869 din Codul civil. 

(4) După scoaterea din funcțiune și demolarea construcțiilor 

prevăzute la alin. (1), Școala Populară de Arte și Meserii își va 

actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ - 

valorică. 

Art.2. Radierea din Cartea funciară a clădirilor scoase din 

funcțiune și demolate se face prin grija Direcției Juridice, 

Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului. 

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

însărcinează Președintele Consiliului Județean Covasna, Direcția 

Juridică, Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna și 

Școala Populară de Arte și Meserii. 
 

Sat Hătuica, comuna Catalina, la 05 noiembrie 2015. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

p. Secretar al județului Covasna, 

DOMOKOS Réka 

director executiv adjunct 
 

Anexă la Hotărârea nr. 164/2015 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale imobilelor - construcții - care se trec din domeniul public al judeţului Covasna în domeniul privat al acestuia, 

în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acestora 

 
Nr. 

crt. 
Denumirea imobilului Adresa imobilului Datele de identificare 

Persoana juridică ce 

administrează imobilul 

Valoarea 

imobilului 

1. Pavilion central P+1 din cărămidă și lemn 
Comuna Comandău, str. Școlii 

nr. 4, jud. Covasna 

CF nr. 23219 Comandău, nr. cad. 23219-C7 

domeniul public al județului Covasna 

Școala Populară de Arte și 

Meserii 
20.800 lei 

2. Căsuță camping din lemn 
Comuna Comandău, str. Școlii 

nr. 4, jud. Covasna 

CF nr. 23219 Comandău, nr. cad. 23219-C8 

domeniul public al județului Covasna 

Școala Populară de Arte și 

Meserii 
1500 lei 

3. Căsuță camping din lemn 
Comuna Comandău, str. Școlii 

nr. 4, jud. Covasna 

CF nr. 23219 Comandău, nr. cad. 23219-C9 

domeniul public al județului Covasna 

Școala Populară de Arte și 

Meserii 
1500 lei 

4. Căsuță camping din lemn 
Comuna Comandău, str. Școlii 

nr. 4, jud. Covasna 

CF nr. 23219 Comandău, nr. cad. 23219-

C10 domeniul public al județului Covasna 

Școala Populară de Arte și 

Meserii 
1500 lei 

5. Căsuță camping din lemn 
Comuna Comandău, str. Școlii 

nr. 4, jud. Covasna 

CF nr. 23219 Comandău, nr. cad. 23219-

C11 domeniul public al județului Covasna 

Școala Populară de Arte și 

Meserii 
1500 lei 

6. Căsuță camping din lemn 
Comuna Comandău, str. Școlii 

nr. 4, jud. Covasna 

CF nr. 23219 Comandău, nr. cad. 23219-

C12 domeniul public al județului Covasna 

Școala Populară de Arte și 

Meserii 
1500 lei 

7. Căsuță camping din lemn 
Comuna Comandău, str. Școlii 

nr. 4, jud. Covasna 

CF nr. 23219 Comandău, nr. cad. 23219-

C13 domeniul public al județului Covasna 

Școala Populară de Arte și 

Meserii 
1500 lei 

8. Căsuță camping din lemn 
Comuna Comandău, str. Școlii 

nr. 4, jud. Covasna 

CF nr. 23219 Comandău, nr. cad. 23219-

C14 domeniul public al județului Covasna 

Școala Populară de Arte și 

Meserii 
1500 lei 

9. Căsuță camping din lemn 
Comuna Comandău, str. Școlii 

nr. 4, jud. Covasna 

CF nr. 23219 Comandău, nr. cad. 23219-

C15 domeniul public al județului Covasna 

Școala Populară de Arte și 

Meserii 
1500 lei 

10. Căsuță camping din lemn 
Comuna Comandău, str. Școlii 

nr. 4, jud. Covasna 

CF nr. 23219 Comandău, nr. cad. 23219-

C16 domeniul public al județului Covasna 

Școala Populară de Arte și 

Meserii 
1500 lei 

11. Căsuță camping din lemn 
Comuna Comandău, str. Școlii 

nr. 4, jud. Covasna 

CF nr. 23219 Comandău, nr. cad. 23219-

C17 domeniul public al județului Covasna 

Școala Populară de Arte și 

Meserii 
1500 lei 

12. Căsuță camping din lemn 
Comuna Comandău, str. Școlii 

nr. 4, jud. Covasna 

CF nr. 23219 Comandău, nr. cad. 23219-

C18 domeniul public al județului Covasna 

Școala Populară de Arte și 

Meserii 
1500 lei 

13. Căsuță camping din lemn 
Comuna Comandău, str. Școlii 

nr. 4, jud. Covasna 

CF nr. 23219 Comandău, nr. cad. 23219-

C19 domeniul public al județului Covasna 

Școala Populară de Arte și 

Meserii 
1500 lei 

14. Căsuță camping din lemn 
Comuna Comandău, str. Școlii 

nr. 4, jud. Covasna 

CF nr. 23219 Comandău, nr. cad. 23219-

C20 domeniul public al județului Covasna 

Școala Populară de Arte și 

Meserii 
1500 lei 

15. Căsuță camping din lemn 
Comuna Comandău, str. Școlii 

nr. 4, jud. Covasna 

CF nr. 23219 Comandău, nr. cad. 23219-

C21 domeniul public al județului Covasna 

Școala Populară de Arte și 

Meserii 
1500 lei 

16. Căsuță camping din lemn 
Comuna Comandău, str. Școlii 

nr. 4, jud. Covasna 

CF nr. 23219 Comandău, nr. cad. 23219-

C22 domeniul public al județului Covasna 

Școala Populară de Arte și 

Meserii 
1500 lei 

17. Căsuță camping din lemn 
Comuna Comandău, str. Școlii 

nr. 4, jud. Covasna 

CF nr. 23219 Comandău, nr. cad. 23219-

C23 domeniul public al județului Covasna 

Școala Populară de Arte și 

Meserii 
1500 lei 

18. Căsuță camping din lemn tip Covasna 
Comuna Comandău, str. Școlii 

nr. 4, jud. Covasna 

CF nr. 23219 Comandău, nr. cad. 23219-

C24 domeniul public al județului Covasna 

Școala Populară de Arte și 

Meserii 
1500 lei 
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HOTĂRÂREA Nr. 165/2015 

privind transmiterea dreptului de administrare a unor 

spații din imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, 

str. Recoltei, nr. 3, județul Covasna, proprietatea publică a 

județului Covasna 
 

Consiliul Județean Covasna, întrunit în ședința sa ordinară din 

data de 05 noiembrie 2015, analizând expunerea de motive a 

Președintelui Consiliului Județean Covasna privind transmiterea 

dreptului de administrare a unor spații din imobilul situat în 

municipiul Sfântu Gheorghe, str. Recoltei, nr. 3, județul Covasna, 

proprietatea publică a județului Covasna, având în vedere: 

Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Administrație Publică 

și Dezvoltarea Teritoriului, Rapoartele comisiilor de specialitate 

din cadrul Consiliului Județean Covasna, adresa Ansamblului de 

Dansuri „Trei Scaune - Háromszék” nr. 464/29.09.2015, 

înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean 

Covasna sub nr. 9381/29.09.2015; adresa Bibliotecii Județene 

„Bod Péter” - Bod Péter Megyei Könyvtár nr. 598/15.10.2015, 

înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean 

Covasna sub nr. 9977/15.10.2015; adresa Muzeului Național 

Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum nr. 1706/16.10.2015, 

înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean 

Covasna sub nr. 9995/16.10.2015; art. 867 și următoarele din 

Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 

modificările ulterioare, art. 123 alin. (1) din Legea administraţiei 

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

completările ulterioare, în baza art. 91 alin. (1) lit. „c”, 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 transmiterea dreptului de administrare a 

suprafeței de 123,16 mp din imobilul situat în municipiul Sfântu 

Gheorghe, str. Recoltei, nr. 3, județul Covasna aflat în domeniul 

public al judeţului Covasna, din administrarea Consiliului 

Județean Covasna în administrarea Ansamblului de Dansuri „Trei 

Scaune - Háromszék”, în vederea utilizării ca depozit, conform 

datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 1. 

Art.2. Se aprobă transmiterea dreptului de administrare a 

suprafeței de 102,81 mp din imobilul situat în municipiul Sfântu 

Gheorghe, str. Recoltei, nr. 3, județul Covasna aflat în domeniul 

public al judeţului Covasna, din administrarea Consiliului 

Județean Covasna în administrarea Bibliotecii Județene „Bod 

Péter” - Bod Péter Megyei Könyvtár, în vederea utilizării ca 

depozit, conform datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 2. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de administrare a 

suprafeței de 102,81 mp din imobilul situat în municipiul Sfântu 

Gheorghe, str. Recoltei, nr. 3, județul Covasna aflat în domeniul 

public al judeţului Covasna, din administrarea Consiliului 

Județean Covasna în administrarea Muzeului Național Secuiesc - 

Székely Nemzeti Múzeum, în vederea utilizării ca depozit, 

conform datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 3. 

Art.4. (1) Predarea-primirea imobilelor care formează obiectul 

prezentei hotărâri se face pe bază de proces-verbal încheiat între 

părţile interesate, în termen de cel mult 60 de zile de la data intrării 

în vigoare a prezentei hotărâri. 

(2) În termenul arătat la alineatul precedent se va încheia şi 

contractul de administrare în cauză, conform Contractului-

cadru aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 

83/2003 privind darea în administrare, din domeniul public al 

judeţului Covasna a unor imobile în care îşi desfăşoară 

activitatea instituţiile publice de interes judeţean. 

(3) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean 

Covasna, domnul Tamás Sándor şi directorul executiv al Direcţiei 

Economice, domnul Ferencz Lajos cu semnarea contractului de 

administrare. 

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

hotărâre. 

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

însărcinează Președintele Consiliului Județean Covasna, Direcţia 

Economică, Direcția Juridică, Administrație Publică și Dezvoltarea 

Teritoriului, Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune - Háromszék”, 

Biblioteca Județeană „Bod Péter” - Bod Péter Megyei Könyvtár și 

Muzeul Național Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum. 
 

Sat Hătuica, comuna Catalina, la 05 noiembrie 2015. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

p. Secretar al județului Covasna, 

DOMOKOS Réka 

director executiv adjunct 

 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 165/2015 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale unor spaţii din imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Recoltei, nr. 3, aflat în domeniul public al judeţului Covasna 

care se dă în administrarea unor instituţii publice 
 

Nr. 

crt. 
Locul unde este situat imobilul 

Persoana juridică în a cărui 

proprietate se află 

Persoana juridică la care se 

dă în administrare 
Datele tehnice 

1. 
Sfântu Gheorghe, str. Recoltei, nr. 3, 

judeţul Covasna 
Judeţul Covasna, Consiliul 

Judeţean Covasna 
Ansamblul de Dansuri „Trei 

Scaune –Háromszék” 
Depozit - suprafaţă utilă de 123,16 mp 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 165/2015 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale unor spaţii din imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Recoltei, nr. 3, aflat în domeniul public al judeţului Covasna 

care se dă în administrarea unor instituţii publice 
 

Nr. 

crt. 
Locul unde este situat imobilul 

Persoana juridică în a cărui 

proprietate se află 

Persoana juridică la care se 

dă în administrare 
Datele tehnice 

1. 
Sfântu Gheorghe, str. Recoltei, nr. 3, 

judeţul Covasna 

Judeţul Covasna, Consiliul 

Judeţean Covasna 

Biblioteca Județeană „Bod Péter” 

- Bod Péter Megyei Könyvtár 
Depozit - suprafaţă utilă de 102,81 mp 

 

Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 165/2015 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale unor spaţii din imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Recoltei, nr. 3, aflat în domeniul public al judeţului Covasna 

care se dă în administrarea unor instituţii publice 
 

Nr. 

crt. 
Locul unde este situat imobilul 

Persoana juridică în a cărui 

proprietate se află 

Persoana juridică la care se 

dă în administrare 
Datele tehnice 

1. 
Sfântu Gheorghe, str. Recoltei, nr. 3, 

judeţul Covasna 
Judeţul Covasna, Consiliul 

Judeţean Covasna 
Muzeului Național Secuiesc - 

Székely Nemzeti Múzeum 
Depozit - suprafaţă utilă de 102,81 mp 
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HOTĂRÂREA Nr. 166/2015 

pentru aprobarea regulamentului privind condiţiile în care 

se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a 

Judeţului Covasna de către furnizorii de reţele de 

comunicaţii electronice în vederea instalării, întreţinerii, 

înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice 

sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii 

acestora, precum şi măsurile privind construirea de reţele 

de comunicaţii electronice, a tarifelor de utilizare şi a 

contractului standard 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară la 

data de 05 noiembrie 2015; analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru aprobarea 

regulamentului privind condiţiile în care se realizează accesul pe 

proprietatea publică sau privată a Judeţului Covasna de către 

furnizorii de reţele de comunicaţii electronice în vederea instalării, 

întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii 

electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii 

acestora, precum şi măsurile privind construirea de reţele de 

comunicaţii electronice, a tarifelor de utilizare şi a contractului 

standard, având în vedere: Raportul de specialitate al Direcției 

Juridice, Administrație Publică și Dezvoltarea Teritorului; 

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Județean Covasna; Legea nr.154/2012 privind regimul 

infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice; în baza art. 91 

alin. (1) lit. „c”, şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă exercitarea dreptului de acces pentru 

folosinţa proprietăţii publice şi private a judeţului Covasna de 

către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice. 

Art.2. Se aprobă regulamentul privind condiţiile în care se 

realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a 

judeţului Covasna de către furnizorii de reţele de comunicaţii 

electronice în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau 

mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor 

de infrastructură necesare susţinerii acestora, precum şi 

măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii 

electronice, a tarifelor de utilizare şi a contractului standard 

conform anexei nr. 1. 

Art.3. Se aprobă Contractul standard de constituire a dreptului 

de servitute pentru realizarea accesului pe proprietatea publică şi 

privată a judeţului Covasna în vederea instalării, întreţinerii, 

înlocuirii sau mutării reţelelor publice de comunicaţii electronice 

sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, 

precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii 

electronice, conform anexei nr. 2. 

Art.4. Tarifele care vor fi percepute de Consiliul Judeţean 

Covasna în baza Legii nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii 

reţelelor de comunicaţii electronice sunt cele prevăzute în anexa 

nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 10/2013. 

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

hotrărâre. 

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

însărcinează Serviciul de administrare a drumurilor județene. 
 

Sat Hătuica, comuna Catalina, la 05 noiembrie 2015. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

p. Secretar al județului Covasna, 

DOMOKOS Réka 

director executiv adjunct 
 

Notă: Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 166/2015 a fost comunicată celor interesați. 

 

Anexa nr. 1 la Hotarârea nr. 166/2015 

 

REGULAMENT 

privind „Aprobarea condiţiilor în care se realizează/accesul pe proprietatea publică sau privată a judeţului Covasna în vederea instalării, întreţinerii, 

înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a 

elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice” 

 
Având în vedere prevederile Legii nr. 154/2012 privind "Regimul infrastructurii retelor de comunicaţii electronice", prevederile HG nr. 525/1996 pentru „Aprobarea Regulamentului 

General de Urbanism”: 

Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice autorizaţi în condiţiile legislaţiei comunicaţiilor electronice au dreptul de acces pe proprietatea publică/privată a Judeţului Covasna cu 

respectarea următoarelor condiţii: 

 

CAPITOLUL I- Dreptul de acces pe proprietăţi 

 

Art.l. (1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice, autorizaţi în condiţiile legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice, au dreptul de acces pe proprietatea publică 

sau privată a Judeţului Covasna în condiţiile prezentului Regulament. 

(2) Persoanele care furnizează exclusiv pentru nevoi proprii reţele de comunicaţii electronice, cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia din domeniul comunicaţiilor 

electronice, au dreptul de acces pe proprietatea publică/privată a judeţului Covasna, în condiţiile prezentului Regulament. 

(3) Dreptul de acces pe proprietăţi prevăzut la alin. (1) şi (2) asupra unor imobile proprietate publică sau privată este un drept de servitute, care se exercită în condiţiile legii, cu 

respectarea principiului minimei atingeri aduse proprietăţii. 

Dreptul de acces pe o proprietate privată şi condiţiile realizării accesului, se negociază de către părţile în cauză.  

Art. 2. Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice beneficiază de dreptul de acces pe proprietăţi pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică/privată a judeţului, inclusiv 

pe drumuri, poduri, stâlpi, păduri şi terenuri agricole, în condiţiile prezentului regulament, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 

a) exerciţiul acestui drept nu contravine uzului sau interesului public căruia îi sunt destinate imobilele în cauză: 

b) efectuarea lucrărilor în cauză nu este de natură să contravină cerinţelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcţii ori celor privind 

protecţia mediului, a sănătăţii, apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pe care trebuie să le respecte activităţile ce se desfăşoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză. 

Art. 3. (1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice beneficiază de dreptul de acces pe proprietăţi pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate privată a judeţului, dacă 

sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

a) dreptul de folosinţă asupra imobilelor în cauză nu ar fi afectat sau ar fi afectat într-o măsură nesemnificativă prin efectuarea acestor lucrări; 

b)dacă un alt furnizor de reţele de comunicaţii electronice, autorizat în condiţiile legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice, a efectuat deja lucrări de acces pe 

proprietăţi pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză, dreptul de folosinţă asupra imobilelor nu ar fi afectat în mod permanent de o restrângere suplimentară prin efectuarea unor noi 

asemenea lucrări; 

c)efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăţi nu este de natură să contravină cerinţelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcţii ori 

celor privind protecţia mediului, a sănătăţii sau a ordinii publice, pe care trebuie să le respecte activităţile ce se desfăşoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză; 

d) să existe acordul titularului dreptului de proprietate privată asupra imobilului afectat de a încheia un contract, prin care să se stabilească condiţiile de exercitare a dreptului de 

acces pe proprietatea sa privată sau, în cazul refuzului, să existe o Hotărâre Judecătorească irevocabilă, care să ţină loc de contract între părţi. 

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul dreptului de acces în spaţiile aflate în proprietate indiviză din clădirile cu mai multe locuinţe, inclusiv în ceea ce priveşte fixarea reţelelor 

de comunicaţii electronice sau a unor elemente de infrastructură necesare susţinerii acestora pe zidurile ori terasele acestor clădiri. 

Art.4. (1) Autoritatea de administraţie publică locală care exercită dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate publică a judeţului va publica, pe pagina proprie de internet, 

şi prin afişarea în locuri vizibile, la sediul Consiliului Judeţean Covasna, în termen de 30 de zile de la data primirii primei cereri în vederea exercitării dreptului de acces la un anumit 

imobil proprietate publică, condiţiile în care se realizează dreptul de acces la acest imobil şi documentele pe care solicitantul urmează să le prezinte. 

(2) Publicaţia prevăzută la alin. (1) va cuprinde cel puţin: 

a) Consiliul Judeţean Covasna -administrator al proprietăţii publice si/sau private a judeţului Covasna cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, P-ța. Libertății nr. 4, primeşte la 

Fax __________, e-mail: ________ cererile de acces pentru proprietatea publică sau privată a judeţului pentru amplasarea de către furnizori a reţelelor de comunicaţii electronice;  

b) Imobilele pe care se pot instala reţelele și echipamente de telecomunicaţii electronice sunt: terenuri, clădiri şi zonele drumurilor judeţene, aflate în domeniul public al judeţului 
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Covasna; 

Caracteristicile drumurilor judeţene pe care se exercită dreptul de acces şi zonele în care se poate realiza dreptul de acces  sunt: 

b.1) Suprafeţele de teren aferente drumurilor publice conform art. 2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; fac parte integrantă din drum: ampriza şi zonele de siguranţă, podurile, podeţele, viaductele, pasajele denivelate, zonele de sub pasajele rutiere, tunelurile, 

construcţiile de apărare şi consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclişti, locurile de parcare, oprire şi staţionare, bretelele de acces, indicatoarele de semnalizare rutieră şi alte dotări pentru 

siguranţa circulaţiei, spaţiile de serviciu sau control, spaţiile cuprinse în triunghiul de vizibilitate din intersecţii, spaţiile cuprinse între autostrada şi/sau drum şi bretelele de acces, 

terenurile şi plantaţiile din zona drumului, mai puţin zonele de protecţie. 

Conform art. 14 din aceeaşi ordonanţă zona drumului public cuprinde: ampriza, zonele de siguranţă şi zonele de protecţie.  

- Ampriza drumului este suprafaţa de teren ocupată de elementele constructive ale drumului: partea carosabilă, trotuare, piste pentru ciclişti, acostamente, şanţuri, 

rigole, taluzuri, şanţuri de gardă, ziduri de sprijin şi alte lucrări de artă. 

- Zonele de siguranţă sunt suprafeţe de teren situate de o parte şi de cealaltă a amprizei drumului, destinate exclusiv semnalizării rutiere, plantaţiei rutiere sau altor 

scopuri legate de întreţinerea şi exploatarea drumului, siguranţa circulaţiei ori protecţiei proprietăţilor situate în vecitătatea drumului. Din zonele de siguranţă fac parte şi suprafeţele de 

teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi intersecţii, precum şi suprafeţele ocupate de lucrări de consolidare a terenului drumului şi altele asemenea. 

Limitele zonelor de siguranţă a drumurilor, podurilor şi viaductelor, în cale curentă şi aliniament sunt prevăzute în anexa nr. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997. 

- Zonele de protecţie sunt suprafeţele de teren situate de o parte şi de alta a zonelor de siguranţă, necesare pentru dezvoltarea viitoare a drumului. 

Limitele zonelor de protecţie a drumurilor sunt prevăzute în anexa nr. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997. 

Din cele menţionate mai sus rezultă că ampriza şi zonele de siguranţă ale drumurilor judeţene sunt în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, iar zonele de 

protecţie ale drumurilor rămân în gospodărirea persoanelor juridice sau fizice care le au în administrare sau în proprietate. 

b.2). Zonele în care se poate realiza dreptul de acces. 

Conform Cap. 3.5 – Amplasarea în zona drumurilor a unor cabluri de energie electrică sau de telecomunicaţii din „NORMELE TEHNICE privind proiectarea şi amplasarea 

construcţiilor, instalaţiior şi panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere” aprobate prin Ordinul Ministerului transporturilor nr. 571/1997, 

amplasarea în paralel cu drumul a unor cabluri se face, de regulă, în afara zonei de siguranţă a drumului, în condiţiile menţionate la pct. 3.1 din aceleaşi Norme tehnice. 

În cazuri excepţionale, dacă nu se afectează stabilitatea structurii de rezistenţă a drumului, se poate admite instalarea cablurilor în zona de siguranţă a drumului. 

Pentru amplasarea cablurilor în zona de protecţie a drumurilor judeţene se va solicita acordul persoanelor fizice sau juridice care au în proprietate sau în administrare aceste 

suprafeţe de teren. 

b.3) Clădiri – partea componentă a clădirilor în care se poate realiza dreptul de acces este anvelopa clădirii.  

b.4) Terenuri – dreptul de acces se poate realiza fără afectarea lucrărilor existente. 

(c) Tarifele pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a judeţului Covasna sunt prevazute în Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 10/2013. 

(3) Limitările tehnice cu privire la exercitarea dreptului de acces, care rezultă din caracteristicile de uz sau interes public ale imobilului: 

3.a) pentru drumuri judeţene: 

a). Amplasarea reţelelor de comunicaţii electronice în zona de siguranţă a drumurilor judeţene se va face fără afectarea semnalizării rutiere existente, a suprafeţelor de teren 

destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi interesecţii, a lucrărilor de consolidare a terenului drumului, precum şi fără tăierea copacilor existenţi de-a lungul drumurilor judeţene; 

b). Amplasarea reţelelor de comunicaţii electronice în zona de protecţie a drumurilor judeţene se va face astfel încât să nu aducă prejudicii drumurilor sau derulării în 

siguranţă a traficului prin: 

- neasigurarea scurgerii apelor în mod corespunzător; 

- executarea de construcţii, împrejmuiri sau plantaţii care să provoace înzăpezirea drumurilor sau să împiedice vizibilitatea pe acestea; 

- executarea unor lucrări care să pericliteze stabilitatea drumurilor, siguranţa circulaţiei sau modifică regimul apelor subterane sau de suprafaţă; 

c) Subtraversările drumurilor judeţene cu cablurile de comunicaţii electronice se fac, de regulă prin forare orizontală, cablurile fiind protejate prin tuburi de protecţie între 

cămine de tragere situate în afara zonelor de siguranţă ale drumurilor. 

În cazuri excepţionale, dacă, datorită prezenţei a numeroase instalaţii subterane în zona traversării, există pericolul ca la execuţia forării orizontale acestea să fie deteriorate, 

se poate admite subtraversarea prin şanţ deschis. 

d). Alin. (21) din art. 18 – Amplasarea faţă de drumuri publice din Regulamentul general de urbanism aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, prevede următoarele: „În scopul asigurării calităţii spaţiului public, a protecţiei mediului şi siguranţei locuitorilor, precum şi pentru creşterea 

gradului de securitate a reţelelor edilitare, în zona drumurilor publice situate în intravilanul localităţilor, lucrările pentru realizarea/extinderea reţelelor edilitare prevăzute la alin. (1) lit. c) 

(conducte de alimentare cu apă şi canalizare, sisteme de transport gaze, ţiţei sau alte produse petroliere, reţele termice, electrice, de telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte instalaţii sau 

construcţii de acest gen), inclusiv pentru traversarea de către acestea a drumurilor publice, se execută în varianta de amplasare subterană, cu respectarea reglementărilor tehnice specifice 

în vigoare”. 

e). Art. 28 – Realizarea de reţele edilitare din acelaşi Regulament General de Urbanism prevede următoarele: 

- alin. (3): În vederea păstrării caracterului specific al spaţiului urban din intravilanul localităţilor se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a 

echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicaţii, transport în comun, a automatelor pentru semnalizare rutieră şi 

altele de această natură. 

- alin (4): Montarea echipamentelor tehnice prevăzute la alin. (3), se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nişele construcţiilor, cu 

acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcţiilor şi fără afectarea circulaţiei publice. 

- alin (5): Se interzice amplasarea reţelelor edilitare prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c) (conducte de alimentare cu apă şi canalizare, sisteme de transport gaze, ţiţei sau 

alte produse petroliere, reţele termice, electrice, de telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte instalaţii sau construcţii de acest gen) pe stâlpi de iluminat public şi de distribuţie a curentului 

electric, pe plantaţii de aliniament, pe elemente de faţadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură. 

- alin (6): Montarea reţelelor edilitare prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c) (din Regulamentul General de Urbanism) se execută în varianta de amplasare subterană, fără 

afectarea circulaţiei publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile şi a condiţiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane. 

- alin. (7): Pe traseele reţelelor edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru reperarea operativă a 

poziţiei reţelelor edilitare în plan orizontal şi vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenţie la acestea. 

- alin. (8): Lucrările de construcţii pentru realizarea/extinderea reţelelor edilitare se execută, de regulă, anterior sau concomitent cu lucrările de 

realizare/extindere/modernizare/ reabilitare a reţelei stradale, în conformitate cu programele anuale/multianuale ale autorităţilor administraţiei publice, aprobate în condiţiile legii 

3.b) pentru cladiri - Nu se poate realiza dreptul de acces al furnizorilor de comunicaţii electronice la clădirile cu regim special.  

3.c) pentru terenuri - Lucrările de montare a cablurilor suprateran şi subteran se vor efectua cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi fără să afecteze lucrările 

existente. 

(4) Procedura detaliată ce trebuie îndeplinită de solicitanţii dreptului de acces, pe proprietatea publică sau privată a judeţului inclusiv orice condiţii legate de documentele ce trebuie 

prezentate de acesta: 

a) să prezinte documente de identificare, societate (agent economic), copie CUI si certificat de înregistrare şi certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerţului; 

b) să prezinte actul de identitate al administratorului sau împuternicitului legal (copie); 

c) să prezinte împuternicire că reprezintă societatea (în original). 

d) pentru solicitarea acordului prealabil și a autorizației de amplasare și acces în zonă drumului judetean, procedura este următoarea: 

d.1) Conform Art. 46 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 : 

- alin. (1): Realizarea sau amplasarea în zona drumului public a panourilor publicitare, a oricăror construcţii, accesuri, amenajări sau instalaţii, în orice scop, fără a 

periclita siguranţa circulaţiei, este permisă pe baza autorizaţiei de construire şi doar în condiţiile existenţei acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona 

drumului public emise de administratorul drumului respectiv. 

- alin. (4): Acordul prealabil şi Autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public se emit pentru o anumită funcţie şi/sau destinaţie a obiectivului. 

Schimbarea funcţiei şi/sau a destinaţiei obiectivului de către titularul Autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces se realizează numai cu aprobarea administratorului drumului. 

- alin. (6): La eliberarea Autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, titularul Autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces încheie contract cu 

administratorul drumului pentru utilizarea şi accesul în zona drumului public. Autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public nu se eliberează până la înche ierea 

contractului cu administratorul drumului. 

d.2) Conform pct. 1.8 din „Normele Tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiior şi panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, 

viaducte şi tuneluri rutiere” aprobate prin Ordinul Ministerului transporturilor nr. 571/1997 şi pct. 1.4 din „ Normele Tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru 

instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale” aprobate prin Ordinul Minsterului transporturilor nr. 47/1998, acceptul administratorului drumului comportă două faze: 

- Acordul prealabil care se obţine la faza de proiectare; 

- Autorizaţia de amplasare şi acces în zona drumului care se obţine înainte de execuţie, în vederea obţinerii Autorizaţiei de construire. 

d.3) Pentru obţinerea Acordului prealabil din partea Consiliului Judeţean Covasna, în calitate de administrator al drumurilor judeţene/clădiri/terenuri, se va depune la 

Registratura generală a Consiliului Judeţean Covasna o cerere însoţită de o documentaţie tehnică compusă din următoarele date şi documente: 

a).Datele de identificare şi de contact ale furnizorului de reţele de comunicaţii electronice care intenţionează să realizeze lucrările de acces pe proprietăţi;  

b). Memoriu tehnic care să cuprindă descriere lucrărilor ce urmează a fi aplasate în zona drumurilor judeţene, precum şi loca lizarea acestora: 

c). Piese desenate care să cuprindă: 

- Plan de încadrare în zonă; 

- Planuri de situaţie pe care să fie figurate lucrările propuse; 

d). Alte elemente relevante 

e).Pentru clădiri şi terenuri, se va obţine certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire. 

Menţionăm că Acordul prealabil emis este documentul prin care admnistratorul drumurilor judeţene/clădire/teren acceptă amplasarea în principiu a unor lucrări în zona 
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acestor drumuri judeţene/clădire/teren, dar în condiţiile impuse prin acesta. 

d.4) Pentru obţinerea Autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului judeţean din partea Consiliului Judeţean Covasna, în calitate de administrator al 

drumurilor judeţene, se va depune la Registratura generală a Consiliului Judeţean Covasna o cerere însoţită de o documentaţie tehnică compusă din următoarele date şi documente: 

a). Datele de identificare şi de contact ale furnizorului de reţele de comunicaţii electronice care intenţionează să realizeze lucrările de acces pe proprietăţi; 

b). Certificatul de urbanism (copie) 

c). Memoriu tehnic care să cuprindă: 

- lucrările ce urmează a fi amplasate în zona drumurilor judeţene, precum şi soluţiile tehnice adoptate în funcţie de condiţiile de amplasare impuse prin Acordul 

prealabil; 

- zona în care se intenţionează să se realizeze dreptul de acces; 

- scopul solicitării dreptului de acces în zona respectivă; 

- durata estimativă a realizării lucrărilor; 

d). Piese desenate care să cuprindă: 

- Plan de încadrare în zonă; 

- Planuri de situaţie pe care se vor figura lucrările proiectate în zona drumului judeţean, precum şi distanţele de amplasare dintre axul drumului şi aceste lucrări, 

axul drumului fiind elementul de referintă al acestuia; 

- Pe planurile de situaţie se vor menţiona poziţiile kilometrice între care se vor amplasa lucrările proiectate, precum şi cele la care se vor executa subtraversări ale 

drumurilor judenene. Aceste poziţii kilometrice vor fi stabilite pe teren, împreună cu reprezentantul Consiliului Judeţean Covasna. 

- Profile transversale prin drumurile judeţene din care să rezulte distanţele de amplasare a lucrărilor proiectate faţă de axul drumului; 

- Detalii de subtraversare a drumurilor judeţene cu cablurile de comunicaţii electronice proiectate; 

- Alte elemente relevante. 

d.5) Întocmirea documentaţiilor tehnice menţionate la subpct. d.3 şi d.4, se va face în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: 

- Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- „Normele Tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiior şi panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri 

rutiere” aprobate prin Ordinul Ministerului transporturilor nr. 571/1997; 

- „Normele Tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale” aprobate prin Ordinul Minsterului 

transporturilor nr. 47/1998; 

- Regulamentul General de Urbanism aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

- Normativele tehnice specifice, existente în domeniul comunicaţiilor electronice. 

d.6) Pentru clădiri şi terenuri furnizorul de reţele de comunicaţii electronice va prezenta certificatul de urbanism în vederea obţinerii/emiterii acordului definitiv. 

Anterior emiterii acordului definitiv se va încheia contractul pentru constituirea dreptului de servitute pentru realizarea accesului pe proprietatea publica/privată în vederea 

instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora.  

(5) Autoritatea publică judeţeană prin aparatul propriu de specialitate, nu poate stabili impozite, taxe, tarife sau alte sume suplimentare faţă de sumele ce rezultă din contractele 

încheiate în condiţiile prezentului regulament de către părţi, pentru ocuparea şi folosinţa imobilelor proprietate publică / privată a judeţului de către furnizorii de reţele de comunicaţii 

electronice. 

(6) Condiţiile stabilite în vederea exercitării dreptului de acces potrivit prezentului regulament respectă principiul transparenţei şi obiectivitătii şi vor fi nediscriminatorii faţă de toţi 

furnizorii de reţele de comunicaţii electronice. 

(7) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care instalează reţele pe terenuri, clădiri, pe stâlpi, piloni sau pe alte elemente de infrastructură  aflate pe proprietate publică/privată, 

inclusiv pe drumuri, în condiţiile prezentului Regulament datorează tarife doar administratorului care deţine ori controlează elementele de infrastructură aparţinând judeţului Covasna. 

Art. 5. (1) O copie a publicaţiei cuprinzând condiţiile de acces stabilite în conformitate cu prevederile prezentului regulament, precum şi a oricăror modificări sau completări ale 

acestor condiţii va fi transmisă Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, de către Preşedintele Consiliului Judeţean 

Covasna. 

Art. 6. (1) În vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică/privată, solicitantul va trimite o cerere la titularul dreptului de administrare - Consiliul Judeţean Covasna, 

asupra imobilului, însoţită de toate documentele solicitate. Consiliul Judetea Covasna prin aparatul de specialitate va reţine cererea spre soluţionare. 

(2) Cererea de acces va conţine informaţii cu privire la: 

a) datele de identificare şi de contact ale furnizorului de reţele de comunicaţii electronice care intenţionează să realizeze lucrările de acces pe proprietatea publică/privată a 

judeţului (vezi documente prevăzute la art.4, alin.5); 

b) zona în care se intenţionează să se realizeze dreptul de acces pe proprietatea publică/privată a judeţului (ex. Plan de situaţie) 

c) lucrările ce urmează a fi efectuate (Memoriu de prezentare). 

d) scopul solicitării dreptului de acces în zona respectivă (scris în Memoriu de prezentare si in cerere adresa de solicitare a accesului pe proprietatea publică/privată); 

e) durata estimativă a realizării lucrărilor, cu durata menţinerii reţelelor (Durata estimativă a lucrărilor și durata menţinerii lucrărilor şi instalaţiilor pe proprietatea 

publică/privată - va fi scrisă în Memoriu de prezentare, în cerere şi adresa de solicitare a acordului de acces pe proprietatea publică/ privată). 

(3) Titularul dreptului de administrare - Consiliul Judetean Covasna, prin aparatul de specialitate va analiza îndeplinirea condiţiilor de acces prevăzute la art. 4 şi va comunica 

solicitantului soluţia motivată, în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii şi a documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor de acces. 

(4) Prima cerere transmisă titularului dreptului de administrare - Consiliul Judetean Covasna, în vederea exercitării accesului pe proprietatea publică/privată a judeţului, se analizează 

de către aparatul de specialitate în termen de 30 de zile de la data publicării condiţiilor de acces, fără a depăşi 60 de zile de la data transmiterii cererii iniţiale. 

(5) Cererea va conţine cel puţin elementele prevăzute la art.4. 

(6) Cererile transmise titularului dreptului de administrare - Consiliului Judetean Covasna în vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică/privată a judeţului, se 

analizează de către aparatul de specialitate pe baza principiilor transparenţei, obiectivitătii, proporţionalităţii şi nediscriminării. 

(7) În cazul transmiterii unei cereri incomplete, se va solicita completarea acesteia în cel mult 10 zile de la primirea cere rii, termenul prevăzut la alin. (3) sau (4) prelungindu-se în 

mod corespunzător cu intervalul de timp în care solicitantul va completa cererea. 

(8) Acordarea dreptului de acces poate fi refuzată doar în cazuri obiective şi temeinic justificate. Motivele care au determinat respingerea cererii se comunică solicitantului. 

(9) Refuzul acordării dreptului de acces poate fi atacat de către solicitant direct la instanţa competentă, în condiţiile art. 12 din lege. 

Art. 7. (1) În zonele în care există anumite restricţii, stabilite conform prevederilor unor acte normative vezi PUG și RLU sau zona de siguranţa a DJ-urilor, LEA sau alte 

reglementări legale), cu privire la executarea lucrărilor de acces pe proprietatea publică/privată a judeţului, astfel încât alte elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice sau alte 

elemente de infrastructură necesare susţinerii acestora nu mai pot fi instalate, elementele de infrastructură deja instalate, indiferent dacă sunt asociate sau nu unei reţele de comunicaţii 

electronice, vor fi utilizate în mod partajat, în conformitate cu prevederile art. 18-19. 

(2)În măsura în care condiţiile stabilite conform prevederilor art. 4 nu sunt îndeplinite, iar în zona respectivă sunt instalate alte elemente de infrastructură, titularul dreptului de 

administrare Consiliul Judetean Covasna prin aparatul de specialitate, îl va informa pe solicitant, în vederea utilizării partajate a elementelor de infrastructură. 

(3) Solicitantul se poate adresa persoanei care deţine sau controlează aceste elemente şi, dacă este cazul, ANCOM, în conformitate cu prevederile art. 18-19. 

(4) Titularul dreptului de administrare - Consiliul Judetean Covasna, asupra imobilelor proprietate publică/privată a judeţului poate solicita furnizorilor de reţele de comunicaţii 

electronice includerea în contracte a unor clauze care limitează exercitarea dreptului de acces în anumite zone, astfel încât să nu fie afectată realizarea altor proiecte de utilitate publică.  

(5)Clauzele stabilite în conformitate cu prevederile alin. (4) nu vor afecta funcţionalitatea elementelor de infrastructură şi a reţelelor de comunicaţii electronice şi vor fi obiective, 

nediscriminatorii, proporţionale şi justificate. 

Art. 8. (1) Este interzisă acordarea sau menţinerea unor drepturi speciale ori exclusive în ceea ce priveşte instalarea sau furnizarea de  reţele de comunicaţii electronice, inclusiv cu 

privire la instalarea unor elemente de infrastructură asociată reţelelor de comunicaţii electronice. 

(2) În cazul proiectelor de instalare de infrastructură realizate cu participarea sau sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale - Consiliul judeţean Covasna, sau finanţate, total 

ori parţial, din fonduri publice, furnizorii de reţele de comunicaţii electronice beneficiază de acces deschis la această infrastructură pentru o perioadă de cel puţin 7 ani, cu respectarea 

principiilor nediscriminării, proporţionalităţii şi obiectivitătii. 

(3) Condiţiile tehnice şi economice în care se realizează accesul la infrastructură al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice în cazul prevăzut la alin. (2) se stabilesc cu avizul 

conform al ANCOM. 

(4) Instituirea unor drepturi speciale sau exclusive în ceea ce priveşte instalarea ori furnizarea de reţele de comunicaţii e lectronice sau implementarea unor proiecte de instalare de 

infrastructură, în condiţiile alin. (2), în lipsa avizului conform al ANCOM prevăzut la alin. (3), poate fi atacată de orice persoană interesată la instanţa de contencios administrativ 

competentă. 

Art. 9. Dacă Autoritatea de Administraţie Publica locală - Consiliul judetean Covasna prevăzuta la art. 4 alin. (1) exercită dreptul de proprietate exclusivă sau controlul asupra unor 

furnizori de reţele publice de comunicaţii electronice ori de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, aceasta are obligaţia de a realiza o separare structurală a activităţilor 

asociate cu exercitarea drepturilor de proprietate sau control de activităţile asociate cu acordarea dreptului de acces pe proprietate publică/privată, în conformitate cu prevederile 

prezentului Regulament. 

Art. 10. (1) În vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea privată a judeţului, în condiţiile art. 3, solicitantul va transmite titularului dreptului de proprietate sau de 

administrare, după caz, o solicitare privind încheierea unui contract. Solicitarea se va trimite recomandată, cu confirmare de primire sau va fi înregistrata direct la Registratura Consiliului 

Judetean Covasna. 

(2) Solicitarea va conţine în mod obligatoriu următoarele elemente: 

a) datele de identificare şi de contact ale furnizorului de reţele publice de comunicaţii electronice care intenţionează să realizeze lucrările de acces pe proprietatea privata (vezi 

documentele prevăzute la art.4 alin.2); 

b) elementele de reţea şi de infrastructură ce urmează a fi amplasate pe respectiva proprietate (Plan de situaţie); 

c) durata estimativă a realizării lucrărilor și durata menţinerii acestora (Durata estimativă a lucrărilor pe durata menţinerii lucrărilor /instalaţiilor pe proprietatea privata va fi 
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scrisa in Memoriu de prezentare si in cererea la adresa de solicitare a acordului de acces pe proprietatea publică/privată a judeţului; 

d)  condiţiile în care se vor realiza intervenţiile solicitantului pe proprietatea privată, pentru întreţinerea şi reparaţia elementelor de reţea şi de infrastructură ce urmează a fi 

amplasate (Memoriu Jurtificativ de prezentarea intervenţiei ce urmează a se realiza avizaţi aprobat, după caz, de către proprietari admin istrator Primar sau Consiliul Local al Judeţul 

Covasna). 

(3) Atunci când sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1), titularul dreptului de proprietate sau de administrare nu se poate opune exercitării dreptului de acces decât din 

motive temeinic justificate, chiar dacă există convenţie contrară. 

(4) În cazul imobilelor proprietate publică/privată a Judeţul Covasna date în concesiune ori închiriate, dispoziţiile prezentului articol se aplică titularilor dreptului de concesiune sau 

de închiriere numai atunci când responsabilitatea acordării dreptului de acces revine acestora, conform actelor prin care li s-a acordat dreptul de concesiune ori de închiriere, după caz. 

Art. 11. (1) Titularii dreptului instituit în condiţiile art. 1 sau 2, îşi pot exercita dreptul de acces pe proprietatea privată a judeţului numai după încheierea unui contract, cu titularul 

dreptului de administrare - Consiliul Judetean Covasna reprezentat prin Presedintele Consiliului Judetean Covasna, asupra imobilului respectiv sau, în cazul imobilelor proprietate publică, 

cu titularul dreptului de administrare - Consiliul Judetean Covasna reprezentat prin presedinte, după caz, prin care se stabilesc condiţiile de exercitare a acestui drept, iar în cazul prevăzut 

la art. 3 alin. (2), cu asociaţia de proprietari. 

(2) În cazul exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a judeţului - Covasna, reprezentat prin preşedinte, poate încheia un contract cu titularii dreptului de 

concesiune, de închiriere după caz, numai atunci când această posibilitate este prevăzută în mod expres prin actele prin care li s-a acordat dreptul de concesiune, închiriere. 

(3) Condiţiile stabilite prin contractul încheiat trebuie să fie nediscriminatorii faţă de toţi furnizorii de reţele de comunicaţii electronice. 

(4) Dacă în urma negocierii într-un contract se oferă condiţii mai favorabile unui furnizor de reţele de comunicaţii electronice, inclusiv în ceea ce priveşte tariful, decât cele prevăzute 

în condiţiile publicate în conformitate cu dispoziţiile art. 4 sau prevăzute în contractele încheiate cu alţi furnizori de reţele de comunicaţii electronice, atunci aceste condiţii vor fi oferite 

tuturor celorlalţi furnizori, pe baze nediscriminatorii. 

(5) În termen de 15 zile de la data încheierii contractului în vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică , titularul dreptului de administrare- Consiliul Judeţean 

Covasna prin aparatul de specialitate, după caz, are obligaţia de a publica acest contract pe pagina sa de internet. 

(6) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care exercită dreptul de acces pe proprietatea publică au obligaţia de a transmite o copie de pe aceste contracte ANCOM, care are 

obligaţia de a o pune la dispoziţia oricărei persoane interesate. 

7) Contractul încheiat în condiţiile prezentului Regulament trebuie să prevadă cel puţin: 

a) zonele în care este permis accesul, metodele de lucru ce urmează a fi utilizate şi condiţiile efective, inclusiv termenul, în care titularul dreptului de acces poate realiza lucrări 

de instalare, întreţinere, înlocuire sau mutare a reţelelor de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură, inclusiv lucrări de reparaţii cu caracter de urgenţă; 

b) condiţiile în care deţinătorul imobilului poate efectua lucrări ce ar afecta accesul la reţelele de comunicaţii electronice ori la elementele de infrastructură necesare susţinerii 

acestora sau buna lor întreţinere ori care ar necesita mutarea lor; 

c) modalităţile şi termenele de informare între părţi cu privire la realizarea unor lucrări pe imobilul proprietate publică sau privată pe care se exercită dreptul de acces; 

d) preţul sau tariful datorat pentru exercitarea dreptului de acces, reprezentând contravaloarea folosinţei şi despăgubirea pentru prejudiciile cauzate prin efectuarea lucrărilor. 

(8) Contractul încheiat în condiţiile prezentului Regulament, înscris în cartea funciară a imobilului pe care se exercită dreptul de acces, este opozabil oricărui titular al unui drept real 

asupra imobilului respectiv, deţinătorului cu orice alt titlu, precum şi dobânditorilor imobilului.  

(9) Clauzele incluse în contracte ce interzic utilizarea partajată a infrastructurii sau prevăd drepturi exclusive ori speciale cu privire la instalarea sau furnizarea de reţele de 

comunicaţii electronice pe un imobil proprietate publică ori proprietate privată a judeţului sunt nule de drept. 

(10) Contractul de acces pe proprietatea publică/privată a judeţului în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a 

elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora este anexa la Regulament şi face parte din acesta. 

Art. 12. (1) În situaţia în care contractul prevăzut în anexa la prezentul Regulament nu se poate încheia în termen de două luni de la data primirii solicitării de încheiere a contractului 

de acces pe proprietatea publică/privată a judeţului sau a cererii de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea publică ori în cazul refuzului de acordare a dreptului de acces, potrivit 

prevederilor art. 6, oricare dintre părţi se poate adresa instanţei competente. 

(2) În cazul în care cererea este găsită întemeiată, instanţa poate pronunţa o hotărâre care ţine loc de contract între părţi. 

(3) Judecarea litigiilor se face de urgenţă şi cu precădere. 

(4) Hotărârea judecătorească pronunţată de instanţă ca urmare a unei cereri înaintate în condiţiile prevederilor alin. (1) poate fi atacată cu recurs. 

(5) În cazul în care dreptul de acces se exercită asupra unui imobil proprietate publică, în termen de 15 zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii, titularul dreptului de 

administrare asupra imobilului- stâlpi de iluminat public - Consiliul Local al Judeţul Covasna prin aparatul de specialitate al primarului are obligaţia de a o face publică pe pagina sa de 

internet. 

(6) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care exercită dreptul de acces pe proprietatea publică au obligaţia de a transmite o copie de pe aceasta hotărâre ANCOM, cu 

obligaţia acesteia de a o pune la dispoziţia oricărei persoane interesate. 

Art. 13. (1) Persoanele împuternicite de furnizorii  de reţele de comunicaţii electronice să efectueze lucrări de acces pe proprietăţi sau să desfăşoare activităţi de studiu ori de 

proiectare în vederea efectuării acestor lucrări au dreptul de acces numai în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea  atribuţiilor de serviciu, pe baza unei împuterniciri scrise din 

partea furnizorilor în cauză, cu acordul titularului dreptului de administrare- Consiliul Judetean Covasna. 

(2) Exercitarea dreptului prevăzut la alin.(1) se poate realiza numai după transmiterea unei notificări cu cel puţin două zile lucrătoare în avans, titularului dreptului de administrare, 

asupra imobilului respectiv- Consiliul Judetean Covasna, cu excepţia cazului în care este necesară efectuarea unor lucrări de reparaţii cu caracter de urgenţă. 

(3) Titularul dreptului de folosinţă şi titularul dreptului de administrare - Consiliul Judetean Covasna, nu au dreptul de a refuza accesul persoanelor prevăzute la alin. (1) în cazul în 

care acesta se realizează în condiţiile stabilite printr-un contract încheiat potrivit prevederilor art. 11 sau prin Hotărârea Judecătorească pronunţată în condiţiile art. 12. 

(4) În lipsa acordului, accesul poate fi autorizat prin Hotărâre Judecătorească. În caz de urgenţă, instanţa poate dispune accesul pe cale de ordonanţă preşedinţială. 

(5) În cazul în care se impune efectuarea unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii cu caracter de urgenţă pentru prevenirea sau înlăturarea consecinţelor generate de producerea unei 

calamităţi naturale ori a unui sinistru deosebit de grav sau a unor lucrări de întreţinere ori de reparaţii impuse de asigurarea continuităţii utilizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii 

electronice, persoanele împuternicite potrivit prevederilor alin.(1)au drept de acces pe baza unei notificări comunicate titularului dreptului de folosinţă sau de administrare asupra 

imobilului respectiv, Consiliul Judetean Covasna. Modalităţile de transmitere a notificării sunt stabilite prin contractul prevăzut la art. 11 sau prin Hotărârea Judecătorească prevăzută la 

art. 12. 

Art. 14. (1) Dreptul instituit în condiţiile art. 11 sau 12 nu afectează existenţa dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale asupra imobilului respectiv ori asupra infrastructurii 

utilizate partajat sau asupra reţelelor de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora. 

(2) Exercitarea dreptului instituit în condiţiile art. 11 sau 12 nu va cauza schimbarea destinaţiei imobilului respectiv şi va afecta cât mai puţin utilizarea acestuia de către titularul 

dreptului de folosinţă. 

(3) Furnizorul de reţele de comunicaţii electronice are obligaţia de a readuce în starea iniţială proprietatea afectată de realizarea lucrărilor de acces pe proprietăţi sau,  prin acordul 

părţilor, poate compensa titularului dreptului de administrare- Consiliul Judetean Covasna, cheltuielile determinate de aducerea în starea iniţială a proprietăţii afectate. 

Art. 15. În cazul în care anumite lucrări efectuate în exercitarea dreptului de acces pe proprietăţi sunt afectate de lucrări de interes naţional sau de interes local de utilitate publică se 

va aplica procedura de expropriere, în condiţiile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată. 

Art. 16. (1) Titularul dreptului instituit în condiţiile art. 11 sau 12 poate solicita titularului dreptului de administrare Consiliul Judetean Covasna, în situaţia în care nu există o soluţie 

alternativă, tăierea, cu respectarea prevederilor legale din domeniul protecţiei mediului, a arborilor sau arbuştilor, precum şi a ramurilor ori rădăcinilor care îngreunează sau ar îngreuna 

efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăţi. Aceste operaţiuni se vor realiza pe cheltuiala solicitantului şi cu acordarea unei despăgubiri, în condiţiile art. 11 alin. (7) lit. d). 

(2) Dacă, în termen de 45 de zile de la primirea solicitării, titularul dreptului de administrare Judetean Covasna, nu efectuează operaţiunile prevăzute la alin. (1), furnizorul de reţele 

de comunicaţii electronice poate realiza aceste operaţiuni, după transmiterea unei notificări cu cel puţin două zile lucrătoare în avans. 

(3) Operaţiunile prevăzute la alin. (1) se vor realiza într-o manieră care să afecteze cât mai puţin aspectul exterior al proprietăţii şi mediul înconjurător. 

Art. 17. (1) Titularul dreptului instituit în condiţiile art. 11 sau 12 are obligaţia să reaşeze elementele reţelelor de comunicaţii electronice ori elementele de infrastructură necesare 

susţinerii acestora, în cadrul aceleiaşi proprietăţi, pe cheltuială proprie, când această reaşezare este necesară pentru construcţia de clădiri sau pentru efectuarea de lucrări de către titularul 

dreptului de administrare Consiliul Judetean Covasna sau de folosinţă, după caz, în condiţiile convenite prin contractul încheiat potrivit prevederilor art. 11 sau prin Hotărârea 

Judecătorească pronunţată. 

(2) Când reaşezarea elementelor reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora este necesară pentru efectuarea unor lucrări de 

către alte persoane decât titularul dreptului de administrare- Consiliul Judetean Covasna sau de folosinţă , după caz, cheltuielile vor fi suportate de către acestea, dacă prin contractul 

prevăzut la art. 11 ori prin hotărârea judecătorească prevăzută la art. 12 nu sa stabilit altfel. 

 

CAPITOLUL II: Utilizarea partajată a infrastructurii 

 

Art. 18. (1) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice au dreptul de a negocia cu persoanele care deţin sau controlează elemente de infrastructură acorduri de utilizare partajată a 

infrastructurii. 

(2) În cazul în care nu se ajunge la un acord în termen de două luni de la data primirii unei solicitări ferme de negociere sau în cazul refuzului de negociere, oricare dintre părţi se 

poate adresa ANCOM. 

Art. 19. (1) În cazul prevăzut la art. 18 alin. (2), ANCOM, cu respectarea principiului proporţionalităţii, poate impune unei persoane care deţine sau controlează elemente de 

infrastructură obligaţia de a permite unui furnizor de reţele de comunicaţii electronice utilizarea acestor elemente, inclusiv clădiri ori intrări în clădiri, cablaje din clădiri, piloni, antene, 

turnuri şi alte construcţii de susţinere, canale, conducte, camere de vizitare şi cabinete, precum şi elemente de reţea pasive, în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor 

de comunicaţii electronice, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic şi fezabil economic. 

(2) Obligaţia de utilizare partajată a infrastructurii prevăzută la alin. (1) poate fi impusă atunci când este necesar în vederea protecţiei mediului, a igienei şi a sănătăţii publice sau a 

ordinii publice ori atunci când este necesar pentru îndeplinirea unor cerinţe specifice de urbanism sau de amenajare a teritoriului.  

(3) În cazul în care impune unei persoane care deţine sau controlează elemente ale infrastructurii obligaţia prevăzută la alin. (1), ANCOM stabileşte şi condiţiile în care se realizează 

utilizarea partajată a infrastructurii, inclusiv criteriile de partajare a costurilor. 
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CAPITOLUL III: Dispoziţii privind autorizarea construirii reţelelor de comunicaţii electronice 

 

Art. 20. (1) La realizarea planurilor de amenajare a teritoriului, a lucrărilor de construire, reparare, modernizare, reabilitare sau extindere a drumurilor ori a reţelelor de utilităţi 

publice se va avea în vedere necesitatea instalării de reţele de comunicaţii electronice. 

(2) În cazul realizării lucrărilor prevăzute la alin. (1) asupra unor imobile proprietate publică sau privată, autoritatea administraţiei publice locale care eliberează autorizaţii de 

construire ori care coordonează realizarea respectivelor lucrări- Consiliul Judetean Covasna va publica anunţuri privind înregistrarea unei cereri de eliberare a autorizaţiei de construire 

pentru lucrările prevăzute la alin. (1) sau privind realizarea altor categorii de lucrări, în termen de 10 zile de la data înregistrării cererii ori de la data la care autoritate administraţiei 

publice judeţene –Consiliul judeţean Covasna, cunoaşte despre realizarea respectivelor lucrări, astfel încât să existe posibilitatea realizării coordonate a unor lucrări de instalare, 

întreţinere, înlocuire sau mutare a reţelelor de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, în condiţiile prezentului Regulament. 

(3) Anunţul va fi publicat pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice- Consiliul Judeţean Covasna, de către aparatul de specialitate, va fi afişat, în locuri vizibile, la sediul 

institutiei şi va cuprinde informaţii cu privire la zona în care urmează a fi realizate lucrările prevăzute la alin. (1), precum şi data estimativă a începerii lucrărilor. 

(4) Dacă furnizorii de reţele publice de comunicaţii nu optează pentru realizarea coordonată a lucrărilor de acces pe proprietatea publică/privată a judeţului în acelaşi fimp cu lucrările 

de construire, reparare, modernizare, reabilitare sau extindere a drumurilor ori a reţelelor de utilităţi publice, potrivit prevederilor prezentului articol, autoritatea administraţiei publice  

judetene - Consiliul Judetean Covasna poate stabili condiţii restrictive pentru acordarea autorizaţiilor de construire în zona respectivă, pentru o perioadă de cel mult 2 ani, în cazul 

lucrărilor prevăzute la alin. (1) anunţate în condiţiile prezentului articol cu cel puţin 6 luni în avans. 

Art. 21. (1) În cuprinsul proiectelor pentru autorizarea şi realizarea lucrărilor de construcţii se vor prevedea trasee sistematizate pentru instalarea de reţele de comunicaţii electronice.  

(2) Autorizarea lucrărilor de infrastructură a reţelelor publice de comunicaţii electronice, inclusiv emiterea avizului coordonator pentru astfel de lucrări, respectiv proiectarea şi 

realizarea traseelor sistematizate ale reţelelor de comunicaţii electronice se vor face pe baza normelor tehnice specifice ce  vor fi aprobate prin Hotărâre a Guvernului României. 

(3) Normele tehnice prevăzute la alin. (2) vor cuprinde şi vor stabili caracteristicile constructive, capacitatea minimă necesar a fi asigurată de traseele corespunzătoare diferitelor categorii de lucrări 

de construcţii, zonele de protecţie pentru anumite elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice sau elemente ale infrastructurii necesare susţinerii acestora, procedura de emitere a avizului tehnic 

care atestă conformitatea cu aceste norme, aviz necesar în vederea emiterii autorizaţiei de construire, precum şi categoriile de avize şi acorduri solicitate pentru autorizarea lucrărilor de infrastructură a 

reţelelor publice de comunicaţii electronice. 

Art. 22. (1). Lucrările de acces pe proprietăţi se pot efectua numai cu respectarea prevederilor legale referitoare la: 

a) amplasarea, proiectarea, autorizarea executării, executarea, utilizarea şi postutilizarea construcţiilor; 

b) proiectarea şi amplasarea construcţiilor şi a instalaţiilor în zona drumurilor şi în zona infrastructurii feroviare, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere, precum şi în 

zonele de protecţie aeroportuară şi de protecţie a navigaţiei; 

c) condiţiile de amplasare a lucrărilor tehnico-edilitare şi a stâlpilor pentru instalaţii în zona drumurilor şi în zona infrastructurii feroviare; 

d) calitatea în construcţii; 

e) protecţia igienei şi a sănătăţii publice; 

f) protecţia mediului; 

g) protecţia muncii; 

h) protejarea monumentelor istorice. 

(2) În măsura în care în anumite zone s-a instituit un regim de protecţie prin planurile de amenajare a teritoriului şi prin documentaţiile de urbanism în ceea ce priveşte realizarea unor 

lucrări de acces pe proprietăţi, precum şi în cazul zonelor supuse unui regim special, conform prevederilor legale, exercitarea dreptului de acces nu se poate realiza decât după obţinerea 

acordului organismelor competente. 

(3) Obţinerea avizelor sau a autorizaţiilor necesare incumbă persoanei care solicită exercitarea dreptului de acces sau utilizarea partajată a infrastructurii, după caz. 

Art. 23. (1)În zona drumurilor nu pot fi realizate lucrări de acces pe proprietăţi care: 

a) restrâng ampriza drumurilor, după efectuarea lucrărilor; 

b) stânjenesc circulaţia autovehiculelor; 

c) periclitează siguranţa circulaţiei, inclusiv prin reducerea vizibilităţii. 

(2) Reţelele de comunicaţii electronice subterane vor fi instalate în rigole, prin canale de cabluri special amenajate sau prin galerii de cabluri. 

(3) Furnizorul de reţele de comunicaţii electronice va pune la dispoziţia persoanelor care efectuează lucrări în zona de protecţie toate informaţiile necesare, astfel încât să se evite 

producerea unor daune reţelei de comunicaţii electronice. 

 

HOTĂRÂREA Nr. 167/2015 

privind aprobarea cofinanțării acțiunilor din cadrul 

Programului „Rețeaua Centrelor de Informare Europe 

Direct”, pe anul 2016 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 05 noiembrie 2015, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

cofinanțării acțiunilor din cadrul Programului „Rețeaua Centrelor 

de Informare Europe Direct”, pe anul 2016, văzând: Raportul de 

specialitate al Compartimentului relaţii externe, mass-media, 

precum și Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 128/2012 privind 

participarea Consiliului Judeţean Covasna la Programul „Rețeaua 

Centrelor de Informare Europe Direct” în perioada 2013-2017 și a 

cofinanțării acestuia pe anul 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 aprobă cofinanțarea acțiunilor din cadrul 

Programului „Rețeaua Centrelor de Informare Europe Direct”, 

pe anul 2016. 

Art.2. Valoarea costurilor totale eligibile de funcţionare a 

Centrului de Informare Europe Direct - Sfântu Gheorghe pe 

anul 2016 este de 36.800 Euro din care contribuţia financiară 

proprie a Consiliului Judeţean Covasna este de 18.400 Euro. 

Art.3. (1)  Se aprobă proiectul Acordului-specific al 

Programului „Rețeaua Centrelor de Informare Europe Direct” 

pe anul 2016, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

(2) Cu semnarea Acordului-specific pe anul 2016 se 

împuterniceşte domnul Tamás Sándor, Preşedintele Consiliului 

Judeţean Covasna. 

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

însărcinează Centrul de Informare Europe Direct şi Direcţia 

Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Covasna. 
 

Sat Hătuica, comuna Catalina, la 05 noiembrie 2015. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

p. Secretar al județului Covasna, 

DOMOKOS Réka 

director executiv adjunct 

 

Anexă la Hotărârea Nr. 167/2015  

 

(MODEL DE ACORD SPECIFIC ÎN VEDEREA UNUI GRANT PENTRU ACŢIUNE - BAZAT PE SUME FORFETARE) 

 

ACORD DE GRANT SPECIFIC 

 

ACORD SPECIFIC NR. AS24/2016 

 
Prezentul acord specific (denumit în continuare „acordul specific”) este încheiat între: 

 

Uniunea Europeană (denumită în continuare „Uniunea”), reprezentată de Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”), reprezentată la rândul său în vederea semnării 

acordului specific de către Șeful Reprezentanței Comisiei Europene în România, dna Angela FILOTE,  

pe de o parte, și 
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Consiliul Județean Covasna,  

autoritate publică locală, cu nr. de înregistrare 4201988, adresa: P-ța Libertății nr. 4, 520008 Sfântu Gheorghe, județul Covasna, denumit în continuare „partenerul”, reprezentat în 

vederea semnării acordului specific de către președinte, dl Sándor TAMÁS  

pe de altă parte. 

 

Următoarele anexe fac parte integrantă din acordul specific: 

Anexa I Centrul Europe Direct Sfântu Gheorghe  

Anexa II Buget estimativ 

 

ARTICOLUL 1 – OBIECTUL ACORDULUI SPECIFIC 

Acordul specific este încheiat în contextul parteneriatului instituit între părți. Acesta este elaborat în conformitate cu termenii relevanți din acordul-cadru de parteneriat nr. 

AC24/2013-2017 semnat de Comisie și de partener la data de 27.03.2013 (denumit în continuare „acordul-cadru”).  

 

Comisia a decis să acorde un grant („grantul specific pentru acțiuni”), în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în acordul specific și în acordul-cadru, pentru acțiunea 

intitulată Centrul Europe Direct Sfântu Gheorghe („acțiunea”), astfel cum este descrisă în Anexa I.  

 

Prin semnarea acordului specific, partenerul acceptă grantul și se angajează să pună în aplicare acțiunea în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în acordul specific și în 

acordul-cadru, acționând pe proprie răspundere.  

 

 

ARTICOLUL 2 – INTRAREA ÎN VIGOARE ȘI DURATA ACORDULUI SPECIFIC  

2.1 Acordul specific intră în vigoare la data la care este semnat de ultima parte. 

2.2 Prezentul acord specific acoperă acțiuni derulate de la data de 01.01.2016 până la data de 31.12.2016 inclusiv.  

 

ARTICOLUL 3 – VALOAREA MAXIMĂ ȘI FORMA GRANTULUI 

Grantul este în valoare maximă de 18.400 EUR și ia următoarea formă: 

 

(a)  [Rambursarea costurilor eligibile: nu se aplică]  

(i) [rambursarea costurilor efective: nu se aplică] 

(ii) [rambursarea costurilor unitare: nu se aplică] 

(iii) [rambursarea costurilor pe bază de sumă forfetară: nu se aplică] 

(iv) [rambursarea costurilor pe bază de rată forfetară: nu se aplică] 

(v) [rambursarea costurilor declarate pe baza practicilor obișnuite ale partenerului de contabilizare a costurilor: nu se aplică] 

 

(b) [contribuție unitară: nu se aplică] 

 

(c) Contribuție pe bază de sumă forfetară în valoare de 11.200 EUR („contribuție pe bază de sumă forfetară”) pentru a acoperi costurile eligibile pentru: modulul 1a 

Contribuție pe bază de sumă forfetară în valoare de 1.600 EUR („contribuție pe bază de sumă forfetară”) pentru a acoperi costurile eligibile pentru: modulul 2 

Contribuție pe bază de sumă forfetară în valoare de 800 EUR („contribuție pe bază de sumă forfetară”) pentru a acoperi costurile eligibile pentru: modulul 3 

Contribuție pe bază de sumă forfetară în valoare de 800 EUR („contribuție pe bază de sumă forfetară”) pentru a acoperi costurile eligibile pentru: modulul 5a 

Contribuție pe bază de sumă forfetară în valoare de 400 EUR („contribuție pe bază de sumă forfetară”) pentru a acoperi costurile eligibile pentru: modulul 5b 

Contribuție pe bază de sumă forfetară în valoare de 800 EUR („contribuție pe bază de sumă forfetară”) pentru a acoperi costurile eligibile pentru: modulul 6 

Contribuție pe bază de sumă forfetară în valoare de 400 EUR („contribuție pe bază de sumă forfetară”) pentru a acoperi costurile eligibile pentru: modulul 7a 

Contribuție pe bază de sumă forfetară în valoare de 800 EUR („contribuție pe bază de sumă forfetară”) pentru a acoperi costurile eligibile pentru: modulul 7b 

Contribuție pe bază de sumă forfetară în valoare de 1.600 EUR („contribuție pe bază de sumă forfetară”) pentru a acoperi costurile eligibile pentru: modulul 7c 

 

(d) [Contribuție pe bază de rată forfetară: nu se aplică]  

 

ARTICOLUL 4 – DISPOZIȚII SUPLIMENTARE PRIVIND RAPORTAREA, PLĂȚILE ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ 

4.1 Perioadele de raportare, plățile [și documente justificative suplimentare] 

Pe lângă dispozițiile de la articolele II.23 și II.24 din acordul-cadru se aplică următoarele dispoziții privind raportarea și modalitățile de plată: 

- La intrarea în vigoare a acordului specific, se efectuează o plată de prefinanțare în valoare de 70% din valoarea maximă menționată la articolul 3 către partener 

- Perioadă de raportare unică, de la data de 1 ianuarie până la sfârșitul perioadei prevăzute la articolul 2.2.  

4.2 Termenul-limită de plată 

Termenul pentru efectuarea de către Comisie a plății soldului este de 60 de zile de la primirea cererii de plată a soldului de către Comisie. 

4.3 Limba utilizată în cererile de plată, rapoartele tehnice și declarațiile financiare 

Toate cererile de plată, rapoartele tehnice și declarațiile financiare trebuie prezentate în limba română. 

 

ARTICOLUL 5 – CONTUL BANCAR PENTRU PLĂȚI 

Toate plățile se fac în contul bancar al partenerului, astfel cum este indicat mai jos: 

 

Numele băncii: Banca Comercială Română, Sucursala Covasna, Adresa sucursalei bancare: Str. Bem Jozsef, nr. 7, Sfântu Gheorghe, 

Denumirea exactă a titularului de cont: Consiliul Judeţean Covasna 

Numărul de cont complet (inclusiv codurile bancare): 2511.A01.0.3802784.0124.EUR.1  

Codul IBAN: RO37RNCB0124038027840001 

 

SEMNĂTURI 

 

Pentru partener Pentru Comisie 

  

președinte, Șeful Reprezentanței 

Sándor TAMÁS Angela FILOTE 

  

Încheiat la Sfântu Gheorghe, la data de Încheiat la Bucureşti, la data de 

 

În dublu exemplar în limba română 

 

HOTĂRÂREA Nr. 168/2015 

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 05 noiembrie 2015, 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, ţinând cont de adresa S.C. KOLTRANS IMPEX 

S.R.L. înregistrată la Consiliul Judeţean Covasna sub nr. 

10210/21.10.2015, 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, 
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HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă atribuirea unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate 

speciale, pe perioada valabilităţii contractului încheiat în acest 

sens, după cum urmează: 
 

Nr. 

crt. 

Operator de 

transport rutier 
Traseu 

Nr. înm. 

autovehicul 

1. 
S.C. KOLTRANS 

IMPEX S.R.L. 
SFÂNTU GHEORGHE - 

ARACI 
CV-02-XOA 

 

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

însărcinează Compartimentul monitorizarea serviciilor comunitare 

de utilităţi publice, transport public judeţean. 
 

Sat Hătuica, comuna Catalina, la 05 noiembrie 2015. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

p. Secretar al județului Covasna, 

DOMOKOS Réka 

director executiv adjunct 

 

HOTĂRÂREA Nr. 169/2015 

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziția Consiliului Județean Covasna pentru Comuna 

Turia 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa 

extraordinară din 11 noiembrie 2015, analizând Expunerea de 

motive al Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind 

alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția 

Consiliului Județean Covasna pentru Comuna Turia, având în 

vedere:Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, OUG 

nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al 

Situațiilor de Urgență; HG nr. 1491/2004 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, 

atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor 

operative pentru situații de urgenta; adresa Primăriei Comunei 

Turia nr. 7472/30.10.2015, înregistrată la Registratura generală 

a Consiliului Județean Covasna sub nr. 10554/30.10.2015, 

Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență 

Covasna nr. 8 /10 noiembrie 2015; art. 36 alin. (1) din Legea. 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, 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 alocarea sumei de 200.000 lei din Fondul 

de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Covasna 

pentru Comuna Turia, în vederea înlăturării pagubelor produse 

în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase (ploi 

abundente) în comuna Turia - Podul peste râul Turia, conform 

anexelor nr. 1K, 1/4g și 1/40, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu aceeași sumă se rectifică bugetul propriu al 

județului Covasna și al instituțiilor publice de interes județean 

pe anul 2015. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi 

Direcţia Economică. 
 

Turia, la 11 noiembrie 2015. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 
 

Anexa nr. 1K la Hotărârea nr. 169/2015 
 

BUGETUL LOCAL pe anul 2015 

- Rectificare - 
- mii lei - 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2015 

din care: 

Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 

1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)       

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)       

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

113 TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 -200,00    -200,00 

114 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04 -200,00    -200,00 

116 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) 51SF 200,00    200,00 

117 
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+ 51.01.31+ 

51.01.37+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.57+51.01.58+51.01.60+51.01.61) 
51.01 200,00    200,00 

123 
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ- 

teritoriale in situatii de extrema dificultate 
51.01.24 200,00    200,00 

247 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) 50.02 -200,00    -200,00 

252 Alte servicii publice generale (cod 54.02.05+54.02.06+54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 -200,00    -200,00 

1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  -200,00    -200,00 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)  -200,00    -200,00 

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 -200,00    -200,00 

113 TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 -200,00    -200,00 

114 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04 -200,00    -200,00 

254 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 -200,00    -200,00 

364 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02 200,00    200,00 

389 Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50) 84.02 200,00    200,00 

1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  200,00    200,00 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)  200,00    200,00 

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 200,00    200,00 

116 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) 51SF 200,00    200,00 

117 
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+ 51.01.31+ 

51.01.37+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.57+51.01.58+51.01.60+51.01.61) 
51.01 200,00    200,00 

123 
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ- 

teritoriale in situatii de extrema dificultate 
51.01.24 200,00    200,00 

391 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03) 84.02.03 200,00    200,00 

392 Drumuri si poduri 84.02.03.01 200,00    200,00 

561 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) 50.02 -200,00    -200,00 

565 Alte servicii publice generale (cod 54.02.05+54.02.06+54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 -200,00    -200,00 

566 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 -200,00    -200,00 

673 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02 200,00    200,00 

696 Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50) 84.02 200,00    200,00 

698 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03) 84.02.03 200,00    200,00 

699 Drumuri si poduri 84.02.03.01 200,00    200,00 
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Anexa nr. 1/4g la Hotărârea nr. 169/2015 

 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2015 

Aparat propriu 

Capitolul: 54.02.00 Alte servicii publice generale 

Subcapitolul: 54.02.05 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 
-mii lei- 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2015 

din care: 

Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 

1 
TOTAL CHELTUIELI 

(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
-200,00 

   
-200,00 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84) 
 

-200,00 
   

-200,00 

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 -200,00 
   

-200,00 

113 TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 -200,00 
   

-200,00 

114 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04 -200,00 
   

-200,00 

 

Anexa nr. 1/40 la Hotărârea nr. 169/2015 

 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2015 

Transfer Zagon 

Capitolul: 84.02.00 Transporturi 

Subcapitolul: 84.02.03.01.04 Transfer pentru Comuna Turia 

-mii lei- 
Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2015 

din care: 

Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 

1 
TOTAL CHELTUIELI 

(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
200,00 

   
200,00 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84) 
 

200,00 
   

200,00 

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 200,00 
   

200,00 

116 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

(cod 51.01) 
51SF 200,00 

   
200,00 

117 

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+ 

51.01.26+ 51.01.31+51.01.37+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.57+51.01.58+ 

51.01.60+51.01.61) 

51.01 200,00 
   

200,00 

123 
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre 

unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate 
51.01.24 200,00 

   
200,00 

 

HOTĂRÂREA Nr. 170/2015 

privind repartizarea pe unități 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 pe anul 2015 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară 

din 11 noiembrie 2015, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind repartizarea pe 

unități 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 pe anul 2015, având în 

vedere: Raportul Direcţiei Economice, art. 33 din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, O.U.G. nr. 47/2015 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri 

bugetare, adresa Ministerului Finanțelor Publice - Agenția 

națională de Administrare Fiscală - Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Covasna nr. 24676/04.11.2015, înregistrată la 

Registratura generală a consiliului Județean Covasna sub nr. 

10845/05.11.2015; 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: 
 

Art.1. Se aprobă repartizarea pe unități 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 pe anul 2015, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi 

Direcţia Economică. 
 

Turia, la 11 noiembrie 2015. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 

 

Anexă la Hotărârea nr. 170/2015 

 

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 2015 

 

- 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 

1. AITA MARE 10 

2. BĂŢANI 15 

3. BELIN 10 

4. BODOC 10 

5. BOROŞNEU MARE 11 

6. BRATEŞ 10 

7. BRĂDUŢ 16 

8. BREŢCU 12 

9. CĂTĂLINA 11 

10. CERNAT 13 
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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 

11. CHICHIŞ 10 

12. DOBÂRLĂU 10 

13. GHELINŢA 16 

14. GHIDFALĂU 10 

15. HĂGHIG 10 

16. ILIENI 10 

17. LEMNIA 10 

18. MALNAŞ 10 

19. MOACŞA 10 

20. OJDULA 12 

21. OZUN 15 

22. POIAN 10 

23. RECI 10 

24. SÂNZIENI 15 

25. TURIA 13 

26. VALEA CRIŞULUI 10 

27. VÂLCELE 16 

28. VÂRGHIS 10 

29. ZAGON 16 

30. ZĂBALA 16 

31. COMANDĂU 10 

32. BARCANI 13 

33. SITA BUZĂULUI 16 

34. VALEA MARE 10 

35. MERENI 10 

36. ARCUŞ 14 

37. BIXAD 10 

38. DALNIC 10 

39. MICFALĂU 10 

40. ESTELNIC 14 

Total comune 474 

41. SFÂNTU GHEORGHE 1.500 

42. TÂRGU SECUIESC 509 

43. COVASNA 330 

44. BARAOLT 24 

45. INTORSURA BUZĂULUI 24 

Total judeţ 2.861 

 

HOTĂRÂREA Nr. 171/2015 

privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate 

finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și 

comunale 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa 

extraordinară din 11 noiembrie 2015, analizând Expunerea de 

motive al Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind 

repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanțării 

cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, având în 

vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei Economice; Legea 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; H.G. nr. 911/2015 privind repartizarea 

pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor 

privind drumurile judeţene şi comunale; adresa Ministerului 

Finanțelor Publice - Agenția națională de Administrare Fiscală 

- Administrația Județeană a Finanțelor Publice Covasna nr. 

25076/06.11.2015, înregistrată la Registratura generală a 

consiliului Județean Covasna sub nr. 10982/09.11.2015; 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 sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, 

destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și 

comunale conform anexei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi 

Direcţia Economică. 
 

Turia, la 11 noiembrie 2015. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 

 

Anexă la Hotărârea nr. 171/2015 
 

SITUAŢIE 

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

destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale 
 

- mii lei - 

Nr. 

crt. 

Unitatea administrativ-

teritorială 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind 

drumurile judeţene şi comunale 

1. AITA MARE 
 

2. BĂŢANI 50 

3. BELIN 20 

4. BODOC 400 

5. BOROŞNEU MARE 40 

6. BRATEŞ 40 
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Nr. 

crt. 

Unitatea administrativ-

teritorială 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind 

drumurile judeţene şi comunale 

7. BRĂDUŢ 100 

8. BREŢCU 400 

9. CĂTĂLINA 150 

10. CERNAT 
 

11. CHICHIŞ 
 

12. DOBÂRLĂU 200 

13. GHELINŢA 250 

14. GHIDFALĂU 400 

15. HĂGHIG 
 

16. ILIENI 50 

17. LEMNIA 400 

18. MALNAŞ 
 

19. MOACŞA 15 

20. OJDULA 400 

21. OZUN 250 

22. POIAN 
 

23. RECI 100 

24. SÂNZIENI 400 

25. TURIA 400 

26. VALEA CRIŞULUI 
 

27. VÂLCELE 70 

28. VÂRGHIS 15 

29. ZAGON 200 

30. ZĂBALA 400 

31. COMANDĂU 400 

32. BARCANI 400 

33. SITA BUZĂULUI 40 

34. VALEA MARE 
 

35. MERENI 
 

36. ARCUŞ 200 

37. BIXAD 
 

38. DALNIC 
 

39. MICFALĂU 
 

40. ESTELNIC 100 

41. SFÂNTU GHEORGHE 
 

42. TÂRGU SECUIESC 
 

43. COVASNA 350 

44. BARAOLT 400 

45. INTORSURA BUZĂULUI 50 

 
JUDEȚUL COVASNA 4.257 

Total judeţ 10.947 

 

HOTĂRÂREA Nr. 172/2015 
privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza 

Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) și 

a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiție „Reabilitarea rețelei de stins incendiu la Spitalul 

Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu 

Gheorghe” 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa 

extraordinară din data de 11 noiembrie 2015, analizând 

Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Covasna privind aprobarea documentației tehnico-economice, 

faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie 

(DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție „Reabilitarea rețelei de stins incendiu la 

Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu 

Gheorghe”, având în vedere: Raportul de specialitate al 

Direcției Juridice, Administraţie Publică și Dezvoltarea 

Teritoriului, 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. 13 din 

04.11.2015, 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 intervenţie (DALI), 

elaborată de S.C. Engel Gordon SRL Sfântu Gheorghe, pentru 

obiectivul de investiție „Reabilitarea rețelei de stins incendiu la 

Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu 

Gheorghe”, conform anexei nr. 1 . 

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici a 

investiției „Reabilitarea rețelei de stins incendiu la Spitalul 

Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe”, 

conform anexei nr. 2.  

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

hotărâre.  

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

însărcinează Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” 

Sfântu Gheorghe. 
 

Turia, la 11 noiembrie 2015. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 
 

Notă: Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 172/2015 a fost comunicată celor interesați. 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 172/2015 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea reţelei de stins incendiu la 

Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe” 

 

1. Valoarea totală a investiţiei: 189.659,00 lei + TVA,  

din care C + M: 185.941,00 lei + TVA. 

2. Durata de realizare a investiţiei: 8 săptămâni/48 zile de lucru. 

 

HOTĂRÂREA Nr. 173/2015 

privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza 

Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) 

și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție „Reparaţii şi modernizarea centralei 

termice pentru îmbunătăţirea confortului termic şi 

reducerea costurilor de exploatare şi întreţinere” la 

Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” 

Sfântu Gheorghe 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară 

din data de 11 noiembrie 2015, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

documentației tehnico-economice, faza Documentaţie de avizare a 

lucrărilor de intervenţie (DALI) și a principalilor indicatori 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reparaţii şi 

modernizarea centralei termice pentru îmbunătăţirea confortului 

termic şi reducerea costurilor de exploatare şi întreţinere” la 

Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu 

Gheorghe, având în vedere: Raportul de specialitate al Direcției 

Juridice, Administraţie Publică și Dezvoltarea Teritoriului, 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. 14 din 

04.11.2015, 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 intervenţie (DALI), 

elaborată de I.I. Fekete M. Zoltan Târgu Secuiesc, pentru 

obiectivul de investiție „Reparaţii şi modernizarea centralei 

termice pentru îmbunătăţirea confortului termic şi reducerea 

costurilor de exploatare şi întreţinere” la Spitalul Județean de 

Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, conform 

anexei nr. 1. 

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici a 

investiției „Reparaţii şi modernizarea centralei termice pentru 

îmbunătăţirea confortului termic şi reducerea costurilor de 

exploatare şi întreţinere” la Spitalul Județean de Urgență „Dr. 

Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, conform anexei nr. 2.  

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

hotărâre.  

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

însărcinează Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” 

Sfântu Gheorghe. 
 

Turia, la 11 noiembrie 2015. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 
 

Notă: Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 173/2015 a fost comunicată celor interesați. 

 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 173/2015 
 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

pentru obiectivul de investiţie „Reparaţii şi modernizarea Centralei 

termice pentru îmbunătăţirea confortului termic şi reducerea costurilor de 

exploatar şi întreţinere” la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán 

Kristóf” Sfântu Gheorghe 

 

1. Valoarea totală a investiţiei: 1.128.866 lei + TVA, 

din care C + M: 1.033.645 lei + TVA. 
2. Durata de realizare a investiţiei: 20 sâptâmâni. 

 

HOTĂRÂREA Nr. 174/2015 

privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza 

Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) 

și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție „Reparaţii capitale și modernizarea 

clădirii spitalului (corp vechi)” la Spitalul Județean de 

Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară 

din data de 11 noiembrie 2015, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

documentației tehnico-economice, faza Documentaţie de avizare a 

lucrărilor de intervenţie (DALI) și a principalilor indicatori 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reparaţii 

capitale și modernizarea clădirii spitalului (corp vechi)” la Spitalul 

Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, 

având în vedere: Raportul de specialitate al Direcției Juridice, 

Administraţie Publică și Dezvoltarea Teritoriului, 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. 15 din 

04.11.2015, 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 intervenţie (DALI), 

elaborată de S.C. Grupo SRL Iași, pentru obiectivul de 

investiție „Reparaţii capitale și modernizarea clădirii spitalului 

(corp vechi)” la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán 

Kristóf” Sfântu Gheorghe, conform anexei nr. 1. 

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici a 

investiției „Reparaţii capitale și modernizarea clădirii spitalului 

(corp vechi)” la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán 

Kristóf” Sfântu Gheorghe, conform anexei nr. 2.  

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

hotărâre.  

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
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însărcinează Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” 

Sfântu Gheorghe. 
 

Turia, la 11 noiembrie 2015. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 
Secretar al județului Covasna 
Notă: Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 174/2015 a fost comunicată celor interesați. 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 174/2015 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

pentru obiectivul de investiţie „Reparaţii capitale şi modernizarea clădirii 

spitalului (corp vechi)” la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán 

Kristóf” Sfântu Gheorghe 

 

1. Valoarea totală a investiţiei: 10.689.366 lei + TVA, 
din care C + M: 7.374.769 lei + TVA. 

2. Durata de realizare a investiţiei: 18 luni. 

 

HOTĂRÂREA Nr. 175/2015 

cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului 

Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe 

anul 2015 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară 

din data de 11 noiembrie 2015, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la 

rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor 

publice de interes judeţean pe anul 2015, având în vedere: 

Raportul de specialitate al Direcţiei Economice; Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, O.U.G. nr. 47/2015 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri 

bugetare, H.G. nr. 911/2015 privind repartizarea pe judeţe a 

sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile 

judeţene şi comunale; în baza art. 91 alin. (3) lit. „a” şi în temeiul 

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

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului 

Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 

2015, conform anexelor nr. 1L, 1/1f, 14g, 1/8b, 1/9d, 1/13c, 

1/16c, 1/17b, 1/19b, 1/20d, 1/27b, 1/28b, 1/31c, 1/35g, VP
9
, 

VP2e, VP3d, VP4b și INV9, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Direcţia 

Economică și instituțiile publice interesate. 
 

Turia, la 11 noiembrie 2015. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 
 

Anexa nr. 1L la Hotărârea nr. 175/2015 

 

BUGETUL LOCAL pe anul 2015 

- Rectificare - 
- mii lei - 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2015 

din care: 

Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 

1 TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 11.338,00    11.338,00 

3 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 8.588,00    8.588,00 

4 A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 8.588,00    8.588,00 

33 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 8.588,00    8.588,00 

34 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.06) 11.02 8.588,00    8.588,00 

35 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 11.02.01 1.273,00    1.273,00 

37 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 11.02.05 4.257,00    4.257,00 

38 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 3.058,00    3.058,00 

96 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cod -37.02.04) 37.02.03 -1.408,60    -1.408,60 

97 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 1.408,60    1.408,60 

121 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 2.750,00    2.750,00 

122 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) 00.18 2.750,00    2.750,00 

123 

Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+ 

42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+ 

42.02.62+ 42.02.65 la 42.02.67) 

42.02 2.750,00    2.750,00 

136 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor la spitale (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+ 42.02.16.03) 42.02.16 2.750,00    2.750,00 

139 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate 42.02.16.03 2.750,00    2.750,00 

245 TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) 49.02 11.338,00    11.338,00 

1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  11.338,00    11.338,00 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)  7.179,40    7.179,40 

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 7.179,40    7.179,40 

5 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 424,00    424,00 

6 Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 322,00    322,00 

7 Salarii de baza 10.01.01 122,00    122,00 

11 Alte sporuri 10.01.06 2,00    2,00 

15 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 3,00    3,00 

20 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15 5,00    5,00 

22 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 190,00    190,00 

31 Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 102,00    102,00 

32 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 87,00    87,00 

33 Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 2,00    2,00 

34 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 11,00    11,00 

35 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 1,00    1,00 

37 Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 1,00    1,00 

38 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 20 5.105,50    5.105,50 

39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 246,70    246,70 

40 Furnituri de birou 20.01.01 16,43    16,43 

41 Materiale pentru curatenie 20.01.02 6,15    6,15 

42 Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 14,00    14,00 

43 Apa, canal si salubritate 20.01.04 4,70    4,70 

44 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 19,52    19,52 

45 Piese de schimb 20.01.06 11,81    11,81 

46 Transport 20.01.07 -4,50    -4,50 

47 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 -2,33    -2,33 

48 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 97,42    97,42 
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Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2015 

din care: 

Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 

49 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 83,50    83,50 

50 Reparatii curente 20.02 100,00    100,00 

51 Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 200,00    200,00 

52 Hrana pentru oameni 20.03.01 200,00    200,00 

54 Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 5,00    5,00 

55 Medicamente 20.04.01 5,00    5,00 

59 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 227,00    227,00 

61 Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 20,00    20,00 

62 Alte obiecte de inventar 20.05.30 207,00    207,00 

63 Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 -2,00    -2,00 

64 Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 -1,00    -1,00 

65 Deplasari in strainatate 20.06.02 -1,00    -1,00 

68 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 1,80    1,80 

71 Protectia muncii 20.14 10,00    10,00 

84 
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit 

dispozitiilor legale 
20.25 10,00    10,00 

86 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 4.307,00    4.307,00 

94 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 4.307,00    4.307,00 

113 TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 1.568,58    1.568,58 

114 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04 1.568,58    1.568,58 

116 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) 51SF 20,00    20,00 

117 
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+ 

51.01.37+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.57+51.01.58+51.01.60+51.01.61) 
51.01 20,00    20,00 

118 Transferuri catre institutii publice 51.01.01 20,00    20,00 

137 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) 55SF 26,32    26,32 

139 A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54+55.01.55) 55.01 26,32    26,32 

140 Alte transferuri curente interne 55.01.18 26,32    26,32 

152 
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11 +59.12 +59.15 +59.17+59.20+59.22 

+59.25 +59.30+59.35) 
59 35,00    35,00 

158 Contributii la salarizarea personalului neclerical 59.15 35,00    35,00 

198 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)  4.158,60    4.158,60 

199 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02) 51SD 4.990,00    4.990,00 

200 Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.29+51.02.35 la 51.02.38) 51.02 4.990,00    4.990,00 

208 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 51.02.28 4.990,00    4.990,00 

291 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 -831,40    -831,40 

292 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 -831,40    -831,40 

293 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 -831,40    -831,40 

294 Constructii 71.01.01 5,00    5,00 

295 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 86,50    86,50 

296 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 24,00    24,00 

297 Alte active fixe 71.01.30 -946,90    -946,90 

247 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) 50.02 1.684,90    1.684,90 

248 Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 116,32    116,32 

1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  116,32    116,32 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)  116,32    116,32 

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 116,32    116,32 

5 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 100,00    100,00 

6 Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 100,00    100,00 

7 Salarii de baza 10.01.01 65,00    65,00 

22 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 35,00    35,00 

137 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) 55SF 16,32    16,32 

139 A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54+55.01.55) 55.01 16,32    16,32 

140 Alte transferuri curente interne 55.01.18 16,32    16,32 

250 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 116,32    116,32 

251 Autoritati executive 51.02.01.03 116,32    116,32 

252 Alte servicii publice generale (cod 54.02.05+54.02.06+54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 1.568,58    1.568,58 

1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  1.568,58    1.568,58 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)  1.568,58    1.568,58 

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1.568,58    1.568,58 

113 TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 1.568,58    1.568,58 

114 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04 1.568,58    1.568,58 

254 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 1.568,58    1.568,58 

271 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02) 59.02 10,00    10,00 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)  -8,50    -8,50 

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 -8,50    -8,50 

38 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 20 -8,50    -8,50 

39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 -2,50    -2,50 

47 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 -2,50    -2,50 

59 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 -6,00    -6,00 

62 Alte obiecte de inventar 20.05.30 -6,00    -6,00 

198 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)  8,50    8,50 

291 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 8,50    8,50 

292 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 8,50    8,50 

293 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 8,50    8,50 

295 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 7,50    7,50 

297 Alte active fixe 71.01.30 1,00    1,00 

275 Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02 10,00    10,00 

1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  10,00    10,00 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)  10,00    10,00 

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 10,00    10,00 

38 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 20 10,00    10,00 

39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 -1,80    -1,80 

40 Furnituri de birou 20.01.01 3,43    3,43 

41 Materiale pentru curatenie 20.01.02 0,15    0,15 

44 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 -0,48    -0,48 

45 Piese de schimb 20.01.06 -1,99    -1,99 

47 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 -1,83    -1,83 

48 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 -2,58    -2,58 

49 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 1,50    1,50 

59 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 10,00    10,00 
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62 Alte obiecte de inventar 20.05.30 10,00    10,00 

68 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 1,80    1,80 

294 Constructii 71.01.01 5,00    5,00 

295 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 -7,00    -7,00 

297 Alte active fixe 71.01.30 2,00    2,00 

279 Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 61.02.05 10,00    10,00 

282 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 63.02 5.347,00    5.347,00 

283 Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02 235,00    235,00 

1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  235,00    235,00 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)  235,00    235,00 

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 235,00    235,00 

5 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 221,00    221,00 

6 Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 138,00    138,00 

7 Salarii de baza 10.01.01 18,00    18,00 

15 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 3,00    3,00 

20 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15 5,00    5,00 

22 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 112,00    112,00 

31 Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 83,00    83,00 

32 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 73,00    73,00 

33 Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 1,00    1,00 

34 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 7,00    7,00 

35 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 1,00    1,00 

37 Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 1,00    1,00 

38 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 20 14,00    14,00 

39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 14,00    14,00 

40 Furnituri de birou 20.01.01 8,00    8,00 

45 Piese de schimb 20.01.06 8,50    8,50 

46 Transport 20.01.07 -4,50    -4,50 

49 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 2,00    2,00 

293 Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) 65.02.07 235,00    235,00 

294 Invatamant special 65.02.07.04 235,00    235,00 

300 Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 3.990,00    3.990,00 

1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  3.990,00    3.990,00 

198 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)  3.990,00    3.990,00 

199 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02) 51SD 4.990,00    4.990,00 

200 Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.29+51.02.35 la 51.02.38) 51.02 4.990,00    4.990,00 

208 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 51.02.28 4.990,00    4.990,00 

291 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 -1.000,00    -1.000,00 

292 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 -1.000,00    -1.000,00 

293 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 -1.000,00    -1.000,00 

297 Alte active fixe 71.01.30 -1.000,00    -1.000,00 

302 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) 66.02.06 3.990,00    3.990,00 

303 Spitale generale 66.02.06.01 3.990,00    3.990,00 

309 Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 65,00    65,00 

1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  65,00    65,00 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)  54,00    54,00 

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 54,00    54,00 

38 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 20 -11,00    -11,00 

39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 -12,00    -12,00 

42 Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 -11,00    -11,00 

45 Piese de schimb 20.01.06 -1,00    -1,00 

59 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 3,00    3,00 

62 Alte obiecte de inventar 20.05.30 3,00    3,00 

63 Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 -2,00    -2,00 

64 Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 -1,00    -1,00 

65 Deplasari in strainatate 20.06.02 -1,00    -1,00 

116 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) 51SF 20,00    20,00 

117 
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+ 51.01.31+ 

51.01.37+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.57+51.01.58+51.01.60+51.01.61) 
51.01 20,00    20,00 

118 Transferuri catre institutii publice 51.01.01 20,00    20,00 

137 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) 55SF 10,00    10,00 

139 A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54+55.01.55) 55.01 10,00    10,00 

140 Alte transferuri curente interne 55.01.18 10,00    10,00 

152 
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11 +59.12 +59.15 +59.17+59.20+59.22 

+59.25 +59.30+59.35) 
59 35,00    35,00 

158 Contributii la salarizarea personalului neclerical 59.15 35,00    35,00 

198 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)  11,00    11,00 

291 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 11,00    11,00 

292 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 11,00    11,00 

293 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 11,00    11,00 

296 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 11,00    11,00 

311 
Servicii culturale (cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+67.02.03.07+ 

67.02.03.08+ 67.02.03.12+67.02.03.30) 
67.02.03 20,00    20,00 

313 Muzee 67.02.03.03 20,00    20,00 

325 Servicii religioase 67.02.06 35,00    35,00 

326 Alte servicii In domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 10,00    10,00 

328 
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 

68.02.50) 
68.02 1.057,00    1.057,00 

1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  1.057,00    1.057,00 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)  947,00    947,00 

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 947,00    947,00 

5 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 103,00    103,00 

6 Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 84,00    84,00 

7 Salarii de baza 10.01.01 39,00    39,00 

11 Alte sporuri 10.01.06 2,00    2,00 

22 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 43,00    43,00 

31 Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 19,00    19,00 

32 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 14,00    14,00 

33 Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 1,00    1,00 

34 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 4,00    4,00 
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38 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 20 844,00    844,00 

39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 249,00    249,00 

40 Furnituri de birou 20.01.01 5,00    5,00 

41 Materiale pentru curatenie 20.01.02 6,00    6,00 

42 Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 25,00    25,00 

43 Apa, canal si salubritate 20.01.04 4,70    4,70 

44 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 20,00    20,00 

45 Piese de schimb 20.01.06 6,30    6,30 

47 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 2,00    2,00 

48 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 100,00    100,00 

49 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 80,00    80,00 

50 Reparatii curente 20.02 100,00    100,00 

51 Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 200,00    200,00 

52 Hrana pentru oameni 20.03.01 200,00    200,00 

54 Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 5,00    5,00 

55 Medicamente 20.04.01 5,00    5,00 

59 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 220,00    220,00 

61 Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 20,00    20,00 

62 Alte obiecte de inventar 20.05.30 200,00    200,00 

71 Protectia muncii 20.14 10,00    10,00 

84 
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit 

dispozitiilor legale 
20.25 10,00    10,00 

86 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 50,00    50,00 

94 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 50,00    50,00 

198 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)  110,00    110,00 

291 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 110,00    110,00 

292 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 110,00    110,00 

293 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 110,00    110,00 

295 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 86,00    86,00 

296 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 13,00    13,00 

297 Alte active fixe 71.01.30 11,00    11,00 

333 Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06 1.057,00    1.057,00 

364 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02 4.296,10    4.296,10 

389 Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50) 84.02 4.296,10    4.296,10 

1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  4.296,10    4.296,10 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)  4.257,00    4.257,00 

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 4.257,00    4.257,00 

38 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 20 4.257,00    4.257,00 

86 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 4.257,00    4.257,00 

94 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 4.257,00    4.257,00 

198 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)  39,10    39,10 

291 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 39,10    39,10 

292 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 39,10    39,10 

293 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 39,10    39,10 

297 Alte active fixe 71.01.30 39,10    39,10 

391 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03) 84.02.03 4.296,10    4.296,10 

392 Drumuri si poduri 84.02.03.01 4.296,10    4.296,10 

425 VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL 00.01SF 7.179,40    7.179,40 

427 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 7.179,40    7.179,40 

428 A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 8.588,00    8.588,00 

456 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 8.588,00    8.588,00 

457 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06) 11.02 8.588,00    8.588,00 

458 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 11.02.01 1.273,00    1.273,00 

460 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 11.02.05 4.257,00    4.257,00 

461 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 3.058,00    3.058,00 

476 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 -1.408,60    -1.408,60 

488 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 -1.408,60    -1.408,60 

513 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50) 37.02 -1.408,60    -1.408,60 

515 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 37.02.03 -1.408,60    -1.408,60 

560 CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) 49.02SF 7.179,40    7.179,40 

561 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) 50.02 1.684,90    1.684,90 

562 Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 116,32    116,32 

563 Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01.03) 51.02.01 116,32    116,32 

564 Din total capitol: 51.02.01.03 116,32    116,32 

565 Alte servicii publice generale (cod 54.02.05+54.02.06+54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 1.568,58    1.568,58 

566 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 1.568,58    1.568,58 

580 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02) 59.02 1,50    1,50 

581 Aparare (cod 60.02.02) 60.02 -8,50    -8,50 

583 Aparare nationala 60.02.02 -8,50    -8,50 

584 Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02 10,00    10,00 

588 Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 61.02.05 10,00    10,00 

591 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 63.02 1.236,00    1.236,00 

592 Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02 235,00    235,00 

602 Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) 65.02.07 235,00    235,00 

603 Invatamant special 65.02.07.04 235,00    235,00 

618 Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 54,00    54,00 

620 
Servicii culturale (cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+67.02.03.07+ 

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) 
67.02.03 9,00    9,00 

621 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02 -11,00    -11,00 

622 Muzee 67.02.03.03 20,00    20,00 

634 Servicii religioase 67.02.06 35,00    35,00 

635 Alte servicii In domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 10,00    10,00 

637 
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 

68.02.50) 
68.02 947,00    947,00 

642 Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06 947,00    947,00 

673 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02 4.257,00    4.257,00 

696 Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50) 84.02 4.257,00    4.257,00 

698 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03) 84.02.03 4.257,00    4.257,00 

699 Drumuri si poduri 84.02.03.01 4.257,00    4.257,00 

722 VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) - TOTAL 00.01SD 4.158,60    4.158,60 
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724 I. VENITURI CURENTE (cod 00.12) 00.02 1.408,60    1.408,60 

729 VENITURI NEFISCALE (cod 00.14) 00.12 1.408,60    1.408,60 

730 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02) 00.14 1.408,60    1.408,60 

735 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05) 37.02 1.408,60    1.408,60 

736 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 1.408,60    1.408,60 

753 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 2.750,00    2.750,00 

754 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02) 00.18 2.750,00    2.750,00 

755 
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.29+42.02.40+ 

42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67) 
42.02 2.750,00    2.750,00 

768 
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor la spitale (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+ 

42.02.16.03) 
42.02.16 2.750,00    2.750,00 

771 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 42.02.16.03 2.750,00    2.750,00 

850 CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) 49.02 4.158,60    4.158,60 

866 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02) 59.02 8,50    8,50 

867 Aparare (cod 60.02.02) 60.02 8,50    8,50 

869 Aparare nationala 60.02.02 8,50    8,50 

877 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 63.02 4.111,00    4.111,00 

895 Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 3.990,00    3.990,00 

897 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) 66.02.06 3.990,00    3.990,00 

898 Spitale generale 66.02.06.01 3.990,00    3.990,00 

904 Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 11,00    11,00 

906 
Servicii culturale (cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+67.02.03.07+ 

67.02.03.08+ 67.02.03.12+67.02.03.30) 
67.02.03 11,00    11,00 

907 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02 11,00    11,00 

923 
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 

68.02.50) 
68.02 110,00    110,00 

928 Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06 110,00    110,00 

959 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02 39,10    39,10 

984 Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 39,10    39,10 

986 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03) 84.02.03 39,10    39,10 

987 Drumuri si poduri 84.02.03.01 39,10    39,10 

 

Anexa nr. VP9 la Hotărârea nr. 175/2015 

 

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 

pe anul 2015 
- mii lei - 
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din care: 

Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 

1 TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10) 00.01 5.020,10    5.020,10 

2 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 10,10    10,10 

8 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 10,10    10,10 

20 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 10,10    10,10 

 Venituri din producerea riscurilor asigurate 36.10.04 46,88    46,88 

42 Alte venituri 36.10.50 -46,88    -46,88 

43 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50) 37.10 10,10    10,10 

47 Alte transferuri voluntare 37.10.50 10,10    10,10 

60 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 5.010,00    5.010,00 

61 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) 00.18 5.010,00    5.010,00 

67 
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+ 

43.10.17+43.10.19) 
43.10 5.010,00    5.010,00 

68 Subventii pentru institutii publice 43.10.09 20,00    20,00 

70 Subventii de la bugetul local pentru finantarea sanatatii 43.10.14 2.240,00    2.240,00 

72 
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor On sanatate (cod 

43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03) 
43.10.16 2.750,00    2.750,00 

75 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 43.10.16.03 2.750,00    2.750,00 

138 
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 

( cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10) 
49.10 5.020,10    5.020,10 

1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  5.020,10    5.020,10 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)  30,10    30,10 

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

38 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 20 30,10    30,10 

39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 -130,00    -130,00 

41 Materiale pentru curatenie 20.01.02 20,00    20,00 

43 Apa, canal si salubritate 20.01.04 -100,00    -100,00 

45 Piese de schimb 20.01.06 -110,00    -110,00 

48 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 60,00    60,00 

50 Reparatii curente 20.02 -100,00    -100,00 

51 Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 200,00    200,00 

52 Hrana pentru oameni 20.03.01 200,00    200,00 

54 Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 20,00    20,00 

55 Medicamente 20.04.01 -900,00    -900,00 

56 Materiale sanitare 20.04.02 600,00    600,00 

57 Reactivi 20.04.03 300,00    300,00 

58 Dezinfectanti 20.04.04 20,00    20,00 

59 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 10,00    10,00 

61 Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 10,00    10,00 

63 Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 10,10    10,10 

65 Deplasari in strainatate 20.06.02 10,10    10,10 

70 Pregatire profesionala 20.13 10,00    10,00 

86 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 10,00    10,00 

94 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 10,00    10,00 

198 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)  4.990,00    4.990,00 

291 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 4.990,00    4.990,00 

292 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 4.990,00    4.990,00 

293 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 3.350,00    3.350,00 

294 Constructii 71.01.01 1.150,00    1.150,00 

295 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 -35,00    -35,00 

297 Alte active fixe 71.01.30 2.235,00    2.235,00 
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300 Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 1.640,00    1.640,00 

152 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10) 63.10 5.020,10    5.020,10 

169 Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 4.990,00    4.990,00 

1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  4.990,00    4.990,00 

39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 -130,00    -130,00 

41 Materiale pentru curatenie 20.01.02 20,00    20,00 

43 Apa, canal si salubritate 20.01.04 -100,00    -100,00 

45 Piese de schimb 20.01.06 -110,00    -110,00 

48 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 60,00    60,00 

50 Reparatii curente 20.02 -100,00    -100,00 

51 Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 200,00    200,00 

52 Hrana pentru oameni 20.03.01 200,00    200,00 

54 Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 20,00    20,00 

55 Medicamente 20.04.01 -900,00    -900,00 

56 Materiale sanitare 20.04.02 600,00    600,00 

57 Reactivi 20.04.03 300,00    300,00 

58 Dezinfectanti 20.04.04 20,00    20,00 

70 Pregatire profesionala 20.13 10,00    10,00 

198 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)  4.990,00    4.990,00 

291 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 4.990,00    4.990,00 

292 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 4.990,00    4.990,00 

293 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 3.350,00    3.350,00 

294 Constructii 71.01.01 1.150,00    1.150,00 

295 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 -35,00    -35,00 

297 Alte active fixe 71.01.30 2.235,00    2.235,00 

300 Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 1.640,00    1.640,00 

171 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03) 66.10.06 4.990,00    4.990,00 

172 Spitale generale 66.10.06.01 4.990,00    4.990,00 

177 Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10 30,10    30,10 

1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  30,10    30,10 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)  30,10    30,10 

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

38 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 20 30,10    30,10 

59 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 10,00    10,00 

61 Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 10,00    10,00 

63 Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 10,10    10,10 

65 Deplasari in strainatate 20.06.02 10,10    10,10 

86 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 10,00    10,00 

94 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 10,00    10,00 

179 
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.12+67.10.03.14+ 

67.10.03.15+ 67.10.03.30 ) 
67.10.03 30,10    30,10 

180 Muzee 67.10.03.03 20,00    20,00 

181 Institutii publice de spectacole si concerte 67.10.03.04 10,10    10,10 

255 VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) 00.01SF 30,10    30,10 

256 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 10,10    10,10 

262 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 10,10    10,10 

274 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 10,10    10,10 

 Venituri din producerea riscurilor asigurate 36.10.04 46,88    46,88 

296 Alte venituri 36.10.50 -46,88    -46,88 

297 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50) 37.10 10,10    10,10 

300 Alte transferuri voluntare 37.10.50 10,10    10,10 

307 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 20,00    20,00 

308 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) 00.18 20,00    20,00 

312 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15) 43.10 20,00    20,00 

313 Subventii pentru institutii publice 43.10.09 20,00    20,00 

316 TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10) 49.10 30,10    30,10 

330 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10) 63.10 30,10    30,10 

355 Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10 30,10    30,10 

357 
Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.12+67.10.03.14+ 

67.10.03.15+67.10.03.30 ) 
67.10.03 30,10    30,10 

358 Muzee 67.10.03.03 20,00    20,00 

359 Institutii publice de spectacole si concerte 67.10.03.04 10,10    10,10 

428 VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+ 00.16+00.17+45.10) - TOTAL 00.01SD 4.990,00    4.990,00 

443 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 4.990,00    4.990,00 

444 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) 00.18 4.990,00    4.990,00 

448 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19) 43.10 4.990,00    4.990,00 

449 Subventii de la bugetul local pentru finantarea sanatatii 43.10.14 2.240,00    2.240,00 

450 
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 

(cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03) 
43.10.16 2.750,00    2.750,00 

453 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 43.10.16.03 2.750,00    2.750,00 

516 TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10) 49.10 4.990,00    4.990,00 

530 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10) 63.10 4.990,00    4.990,00 

547 Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 4.990,00    4.990,00 

549 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01+66.10.06.03) 66.10.06 4.990,00    4.990,00 

550 Spitale generale 66.10.06.01 4.990,00    4.990,00 
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