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RAPORT DE ACTIVITATE 

AL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI JUDEȚEAN COVASNA PE ANUL 2017 
 

 
 

 

I. DIRECŢIA JURIDICĂ, ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI DEZVOLTAREA TERITORIULUI 

 

Direcţia juridică, administraţie publică şi dezvoltarea teritoriului în conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 118/2014 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna este compartimentul din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Covasna care asigură verificarea legalității actelor administrative și a contractelor în care județul Covasna sau Consiliul Județean Covasna figurează 

ca parte şi îndeplinirea sarcinilor cu privire la coordonarea activităţii consiliilor locale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean; sprijinirea autorităţilor 

administraţiei publice locale şi aparatul acestora în aplicarea corectă a actelor normative, asigurarea asistenţei juridice de specialitate, precum şi coordonarea la nivel de 
judeţ a dezvoltării durabile a teritoriului, managementul proiectelor şi achiziţii publice. 

Direcţia juridică, administraţie publică şi dezvoltarea teritoriului realizează sarcinile ce revin Consiliului Judeţean Covasna în domeniul administraţiei publice 
precum şi a dezvoltării teritoriului. 

În exercitarea sarcinilor ce-i revin conlucrează cu celelalte direcţii de specialitate, servicii, birouri şi compartimente din cadrul aparatului de specialitate al 

consiliului judeţean, precum şi cu autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale. 
În conformitate cu principiile autonomiei, legalităţii şi cooperării în rezolvarea problemelor comune care stau la baza raporturilor dintre administraţia publică 

judeţeană şi cea locală, participă la acţiunile care implică coordonarea activităţii consiliilor locale municipale, orăşeneşti şi comunale în vederea realizării serviciilor 

publice de interes judeţean din domeniul administraţiei publice locale. 
Direcţia juridică, administraţie publică şi dezvoltarea teritoriului efectuează periodic acţiuni de îndrumare şi control în teritoriu asupra activităţii de eliberare a 

certificatelor de producător agricol, respectiv de îndrumare asupra activităţii de evidenţa, circulaţia şi păstrarea documentelor, p.s.i şi alte domenii stabilite prin legi 

speciale în competenţa consiliilor judeţene dacă acestea se enumeră printre domeniile de competență a acesteia. 
Direcţia juridică, administraţie publică şi dezvoltarea teritoriului exercită control asupra legalităţii actelor ce emană de la compartimentele aparatului consiliului 

judeţean, care i-au fost prezentate în acest sens. Conlucrează la organizarea, în condiţiile prevăzute de lege, a şedinţelor consiliului judeţean şi ale comisiilor de 

specialitate constituite la nivelul Consiliului Județean Covasna. Asigură difuzarea, evidenţa actelor emise de consiliul judeţean, legătura acestuia cu mijloacele de 
informare în masă privind convocarea consiliului şi rezolvarea problemelor ridicate de cetăţeni prin diferite forme de adresare autorității administraţiei publice județene. 

Asigură redactarea proiectelor de hotărâri şi a materialelor aferente acestora, precum şi a altor acte ce se emit, în baza atribuţiilor Direcţiei juridice, administraţie 

publică și dezvoltarea teritoriului. 
Informează periodic conducerea consiliului judeţean asupra problemelor constatate în teritoriu în vederea găsirii şi stabilirii celor mai eficiente modalităţi de 

coordonare a activităţii consiliilor locale în interesul comun. 

Asigură reprezentarea în fața instanțelor judecătorești a județului Covasna, Consiliului Județean Covasna și a Preşedintelui Consiliului Județean Covasna. 
Asigură activitatea de relații cu publicul și petiții, comunicarea informațiilor de interes public, în condițiile legii, precum și realizează procedurile prevăzute de lege 

privind transparența decizională. 

Direcţia juridică, administraţie publică şi dezvoltarea teritoriului urmăreşte derularea investiţiilor pe toată perioada, începând cu proiectarea până la punerea în 
funcţiune, stadiul fizic şi valoric al lucrărilor, verifică pe teren şi confirmă situaţiile de lucrări întocmite de antreprenor; asigură obţinerea tuturor avizelor necesare 

emiterii autorizaţiilor de construcţie pentru toate obiectivele de investiţie. 

Organizează periodic analize privind modul de derulare a programelor de investiţii şi reparaţii capitale, iniţiază măsuri pentru eliminarea disfuncţionalităţilor. 
Participă la recepţia lucrărilor de investiţii, finanţate din fonduri speciale sau din bugetul propriu al judeţului. 

Asigură încheierea contractelor pentru realizarea obiectivelor de investiţii din programele anuale ale consiliului judeţean, în urma efectuării licitaţiilor efectuate 

conform legii. 
Asigură verificarea calitativă şi cantitativă a lucrărilor, verifică situaţiile de lucrări, întocmeşte formele de plată, organizează evidenţa decontărilor. 

Întreprinde demersurile necesare şi asigură finanţarea pentru contractarea şi procurarea utilajelor, dotărilor aferente lucrărilor de investiţii proprii ale Consiliului 

judeţean. 
Asigură organizarea licitaţiilor la nivelul Consiliului Judeţean Covasna. 

Asigură administrarea patrimoniului public și privat al județului Covasna. 

Asigură activităţile legate de managementul şi implementarea proiectelor. 
Direcţia juridică, administraţie publică şi dezvoltarea teritoriului este subordonată Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, este condusă de un director executiv 

şi de un director executiv adjunct. 

În anul 2017 Direcția a realizat în principal următoarele activități: 
 

1. DOMENIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

 
În organizarea, pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului Judeţean Covasna şi a comisiilor de specialitate s-au respectat prevederile Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna. 
Astfel, în cursul anului 2017, Consiliul Judeţean Covasna s-a întrunit în şedinţe de 23 ori, după cum urmează: 

- de 12 ori în şedinţe ordinare; 

- de 11 ori în şedinţe extraordinare. 
În cadrul acestor şedinţe s-au adoptat 232 de hotărâri, în diferite domenii ale vieţii economice, sociale şi culturale. 

Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna a emis 430 de dispoziţii, reglementând diferite probleme ce intră în sfera lui de competenţă. 

Actele administrative adoptate sau emise au fost difuzate instituţiilor şi persoanelor interesate, iar cele cu caracter normativ au fost aduse la cunoştinţă publică, în 
conformitate cu prevederile legale. 

În  cursul anului 2017 s-au primit, s-au înregistrat  și s-au trimis Agenției Naționale de Integritate 34 declaraţii de avere şi 33 declaraţii de interese ale consilierilor 
judeţeni, depuse pentru anul fiscal, 2017 potrivit prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor 

acte normative. 
În vederea punerii în aplicare a legislaţiei privind apărarea împotriva incendiilor,  funcţionarii din cadrul Compartimentului au colaborat cu Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului Covasna la organizarea desfăşurării concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, faza 

judeţeană, care s-a desfăşurat în localitatea Dalnic, la data de 11 iunie 2017. 
În cursul anului 2017 Consiliul Judeţean Covasna a comandat de la C.N. Imprimeria Națională  30 atestate de producător și 3000 carnete de comercializare a 

produselor din sectorul agricol conform comenzilor primite de la primăriile din raza județului Covasna și le-a distribuit primăriilor din județ. 

În anul 2017 Consiliul Județean Covasna a procedat la completarea Formularului de integritate întocmit în cadrul mecanismului de prevenire a conflictului de 
interese face parte din documentaţia de atribuire a contractelor de achiziţie publică, existente în cadrul Sistemului prevenţie, care funcţionează pe baza datelor înscrise în 

formularele de integritate, înregistrate în SEAP, cu ocazia derulării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică, după cum urmează: 
- Achiziționarea a 2 autoutilitare 4x4 

- Întreținere curentă a drumurilor județene pe timp de iarnă în  perioada 01.11.2017 – 31.03.2018. 

Totodată, în cursul anului s-a procedat la editarea publicației lunare Monitorul Oficial al județului Covasna, precum și la actualizarea paginii web a instituței prin 
publicarea informațiilor actualizate. 

 



 4 

2. DOMENIUL RELAȚII CU PUBLICUL ȘI PETIȚII 

 

Cadrul legal pentru asigurarea participării cetăţenilor la luarea deciziilor, consolidarea şi lărgirea cadrului de funcţionare a democraţiei participative s-a realizat prin 
Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. 

Tot în baza Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, Consiliul Judeţean Covasna a informat, din oficiu, în prealabil opinia 

publică asupra problemelor de interes public care urmau să fie dezbătute în cadrul şedinţelor consiliului judeţean. 
În data de 19 decembrie 2016, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului preşedinte Tamás Sándor privind aprobarea proiectului privind aprobarea fuziunii 

prin absorbția Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aquasic Közösségek Közti Társulás de către Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna. 

S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 19 decembrie 2016 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din 
cadrul sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cele două cotidiene locale „Mesagerul de Covasna”şi  „Székely Hírmondó” din data de 19 

decembrie 2016, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro. 

Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 4 ianuarie 2017 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea 
vreunei asociaţii legal constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din luna februarie 2017, a fost adoptat actul normativ privind aprobarea fuziunii 

prin absorbția Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aquasic Közösségek Közti Társulás de către Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna. 
În data de 5 iulie 2017, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului preşedinte Tamás Sándor privind aprobarea proiectului cu privire la aprobarea privind 

valorificarea, prin vânzare a bunurilor imobile, terenuri şi/sau construcţii, din domeniul privat al judeţului Covasna. 

S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 5 iulie 2017 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din cadrul 
sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cotidiene locale  „Observatorul de Covasna”, „Mesagerul de Covasna”, „Háromszék” şi 

„Székely Hírmondó” din data de 6 iulie 2017, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro. 

Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 16 iulie 2017 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei 
asociaţii legal constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din luna august 2017, a fost adoptat actul normativ privind aprobarea proiectului cu privire 

la aprobarea privind valorificarea, prin vânzare a bunurilor imobile, terenuri şi/sau construcţii, din domeniul privat al judeţului Covasna. 

În data de 2 august 2017, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului preşedinte Tamás Sándor privind renunțarea la calitatea de membru fondator și 
retragerea județului Covasna din Asociația ”Vadon”. 

S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 2 august 2017 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din cadrul 

sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cotidiene locale  „Observatorul de Covasna” , „Mesagerul de Covasna”, „Háromszék” şi 
„Székely Hírmondó” din data de 2 august 2017, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro. 

Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 11 august 2017 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea 

vreunei asociaţii legal constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din luna septembrie 2017, a fost adoptat actul normativ privind aprobarea 
proiectului privind renunțarea la calitatea de membru fondator și retragerea județului Covasna din Asociația ”Vadon”. 

În data de 13 septembrie 2017, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului preşedinte Tamás Sándor pentru aprobarea regulamentului privind condițiile, 

criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare. 
S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 13 septembrie 2017 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din 

cadrul sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cotidiene locale  „Observatorul de Covasna” , „Mesagerul de Covasna”, „Háromszék” şi 

„Székely Hírmondó” din data de 14 septembrie 2017, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro. 
Până la termenul indicat în anunţ, adică 25 septembrie 2017 s-a formulat o singură propunere de modificare din partea cetăţeanului Miklos Zoltán, înregistrată în 

Registrul opinii/propuneri cu privire la acte normative supuse dezbaterii publice sub nr. 1/15.09.2017. 

După publicarea anunțului, inițiatorii au adus modificări substanțiale textului regulamentului, modificări care erau absolut necesare proiectului, prin urmare în 
vederea realizării transparenței decizionale, s-a început o nouă procedură de transparență, având ca obiect noua variantă a regulamentului. 

În data de 29 septembrie 2017, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului preşedinte Tamás Sándor pentru aprobarea regulamentului privind condițiile, 

criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare. 
S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 29 septembrie 2017 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din 

cadrul sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cotidiene locale  „Observatorul de Covasna” , „Mesagerul de Covasna”, „Háromszék” şi 

„Székely Hírmondó” din data de 02 octombrie 2017, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro. 
Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 11 octombrie 2017 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea 

vreunei asociaţii legal constituite, în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Covasna din data de 16 octombrie 2017, a fost adoptat actul normativ pentru aprobarea 

regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu 

modificările și completările ulterioare. 

În data de 6 octombrie 2017, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului preşedinte Tamás Sándor cu privire la stabilirea prețurilor medii ale produselor 

agricole pentru anul fiscal 2018, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 83 și 84 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 
S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 6 octombrie 2017 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din 

cadrul sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cotidiene locale „Observatorul de Covasna” , „Mesagerul de Covasna”, „Háromszék” şi 

„Székely Hírmondó” din data de 9 octombrie 2017, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro. 
Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 19 octombrie 2017 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea 

vreunei asociaţii legal constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din luna noiembrie 2017, a fost adoptat actul normativ cu privire la stabilirea 

prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2018, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 83 și 84 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal. 

În data de 15 noiembrie 2017, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului preşedinte Tamás Sándor cu privire la acordarea unui mandat special 

reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV. 
S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 15 noiembrie 2017 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din 

cadrul sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cele două cotidiene locale „Mesagerul de Covasna” şi  „Háromszék” din data de 15 

noiembrie 2017, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro. 
Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 27 noiembrie 2017 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea 

vreunei asociaţii legal constituite, urmează ca în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din luna ianuarie 2018, să fie adoptat actul normativ cu privire la 

acordarea unui mandat special reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV. 
În data de 23 noiembrie 2017, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului preşedinte Tamás Sándor pentru aprobarea modificării Actului constitutiv și a 

Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás. 

S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 23 noiembrie 2017 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din 

cadrul sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cotidiene locale „Observatorul de Covasna” , „Mesagerul de Covasna”, „Háromszék” şi 

„Székely Hírmondó” din data de 27 noiembrie 2017, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro. 
Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 7 decembrie 2017 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea 

vreunei asociaţii legal constituite, urmează ca în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din luna ianuarie 2018, să fie adoptat actul normativ pentru aprobarea 

modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás. 
În data de 15 decembrie 2017, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului preşedinte Tamás Sándor pentru aprobarea completării Contractului de asociere, a 

Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”. 

S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 15 decembrie 2017 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din 
cadrul sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în în cotidiene locale „Observatorul de Covasna” , „Mesagerul de Covasna”, „Háromszék” şi 

„Székely Hírmondó” din data de 18 decembrie 2017, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro. 

Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 29 decembrie 2017 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea 
vreunei asociaţii legal constituite, urmează ca în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din luna februarie 2018, să fie adoptat actul normativ pentru aprobarea 

completării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în 

județul Covasna”. 
Consiliul Judeţean Covasna, prin direcţiile de specialitate a răspuns prompt la rezolvarea problemelor cetăţenilor, persoane fizice şi juridice, urmărindu-se 
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îndeplinirea unui obiectiv fundamental, şi anume acela de a crea şi promova o relaţie directă între locuitorii judeţului şi reprezentanţii administraţiei publice judeţene. 

Aceste probleme ne-au fost aduse la cunoştinţă prin petiţii, sesizări, memorii, cereri depuse şi înregistrate la Compartimentul relaţii cu publicul şi petiţii şi prin 

audienţele care au fost solicitate conducerii consiliului judeţean. 
Conform programului stabilit prin Dispoziţia Preşedintelui nr. 149/2016, în cursul anului au solicitat şi au fost primiţi în audienţă 30 persoane, din care 19 persoane 

de către domnul preşedinte Tamás Sándor, 4 persoane de domnul vicepreşedinte Henning László János, 6 persoane de domnul vicepreşedinte Grüman Róbert-Csongor 

și o persoană de domnul secretar al județului Varga Zoltán. 
Problemele celor 30 de persoane primite în audienţă au fost rezolvate în cadrul audienţelor. 

În 2017 au fost analizate şi rezolvate în limitele termenelor legale în total 29 de petiții. 

În cursul anului 2017, accesul la informaţiile de interes public în cadrul Consiliului Judeţean Covasna s-a realizat în condițiile legii, raportul de activitate în acest a 
fost întocmit conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, raportul 

fiind prezentat plenului Consiliului Județean Covasna. 

 

3. DOMENIUL JURIDIC 

 
Compartimentul juridic este compartimentul din cadrul Direcţiei Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului care îndeplineşte sarcinile cu privire la 

asigurarea asistenţei juridice de specialitate atât pentru compartimentele din cadrul Consiliului Judeţean Covasna cât şi la cerere, consiliilor locale, redactarea proiectelor 

de hotărâri şi a dispoziţiilor, verificarea legalităţii actelor care emană de la compartimentele aparatului propriu de specialitate a Consiliului Judeţean Covasna prezentate 
spre avizare. 

În anul 2017 Compartimentul juridic a reprezentat interesele Județului Covasna, Consiliul Judeţean Covasna și/sau Președintele Consiliului Județean Covasna în 

fața instanțelor de judecată de toate gradele. 
Compartimentul juridic a realizat și o activitate preventivă ceea ce a rezultat un număr relativ redus al cauzelor proprii noi înregistrate pe rolul instanțelor de 

judecată. 

Cu toate acestea, numărul cuzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată în care județul Covasna, Consiliul Județean Covasna sau Președintele Consiliului Județean 
Covasna a avut calitate procesuală este semnificativ mai mare decât în anii precedenți din motivul că au fost reprezentate interesele Comisiei de Evaluare a Persoanelor 

Adulte cu Handicap, comisie care a fost constituită de Consiliul Județean Covasna, și funcționează în subordinea acesteia, fără personalitate juridică. 

Astfel în cursul anului 2017 au fost înregistrate un număr de 69 cauze noi din care 51 privesc anularea hotărârilor Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap. La sfârșitul anului 2017, pe rolul instanțelor de judecată s-au aflat în total 81 cauze dintre care s-au numărat și cauze mai vechi aflate pe rol, începute înainte 

de 2017. 

Lista cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată constituie anexă la prezentul raport de activitate. 
În cursul anului 2017, Compartimentul juridic a întocmit un nr. de 12 de proiecte de hotărâre de Guvern. 

Acestea au fost următoarele: 

- trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe, în 
domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna; 

- alocarea unor sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unități administrativ-teritoriale din 

județul Covasna afectate de calamitățile naturale produse de fenomenele hidrometeorologice; 
- alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru județul Covasna; 

- alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unitățile administrativ-teritoriale 

din județul Covasna; 
- modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al județului Covasna, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din județul Covasna (2 proiecte); 

- modificarea și completarea anexei nr. 29 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al județului Covasna, precum și al 
municipiilor, orașelor și comunelor din județul Covasna (2 proiecte); 

- pentru completarea anexei nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al județului Covasna, precum și al municipiilor, 

orașelor și comunelor din județul Covasna; 
- trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna; 

- actualizarea caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar a unor imobile care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului 

Finanţelor Publice-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Brașov, în domeniul public al oraşului Covasna, județul Covasna; 

- privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Direcția Generală Regională a Finanțelor 

Publice Brașov, în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna. 
Priorități legislative pentru perioada următoare: 

- inițierea proiectelor de Hotărâre de Guvern în domeniul atestării domeniului public al județului Covasna, precum şi al municipiilor, orașelor şi comunelor din 

județul Covasna. 
În perioada de referință 2017, consilierii juridici au redactat și avizat proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean din care au fost adoptate un număr de 232 de 

hotărâri şi proiecte de dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna în număr de 430, cu  122 mai multe decât în 2016. 

În total au fost întocmite un nr de 662 de acte administrative. 
Consilierii juridici au avizat în perioada de referință un număr de 782 contracte, cu 206 mai multe decât în anul 2016. 

Cu ajutorul Compartimentului informatic a fost tipărit Monitorul Oficial al judeţului Covasna după şedinţele Consiliului judeţean Covasna. 

 

4. DOMENIUL REGISTRATURII 

 

În cursul anului 2017 s-au primit prin poștă, curier, poșta electronică, fax sau direct de la petiționari precum și s-au creat acte din oficiu  într-un număr de 13634 acte 
care au fost înregistrate în Registrul de Intrare – Ieșire al Consiliului Județean Covasna. De asemenea s-au înregistrat și difuzat actele normative publicate în Monitorul 

Oficial al României (Partea I) 

După înregistrare, prin completarea mapei de corespondență, aceste acte au fost prezentate conducerii Consiliului Județean Covasna în vederea repartizării acestora 
către compartimentele care au atribuția legală de a le soluționa. Conform rezoluţiei preşedintelui, vicepreşedinţilor sau secretarului judeţului Covasna, s-au multiplicat, și 

repartizat actele către direcțiile sau compartimentele de specialitate pe bază de condică de predare-primire. S-au operat in  Registrul de Intrare – Ieșire datele conform 

rezoluției, iar aceste date au fost introduse simultan și in programul de inregistrare electronică. Actele cu rezoluţia preşedintelui, vicepreşedinţilor sau secretarului 

judeţului Covasna, au fost scanate şi ataşate la actul cu numărul de înregistrare coresponzător în programul de inregistrare electronică. 

S-au ştampilat delegaţii şi foi de parcurs la solicitarea cetăţenilor pentru consemnare prezenţa lor la CJCv. 
S-au  descărcat în Registrul de Intrare-Ieşire răspunsurile la solicitări, cereri depuse la Consiliul Judeţean Covasna, răspunsurile s-au scanat şi s-au  operat şi în 

programul de inregistrare electronică. 

Zilnic s-au preluat de la compartimente/direcţii adrese, răspunsuri în vederea expedierii, s-au pregătit plicurile şi s-au întocmit borderouri pentru prezentarea 
trimiterilor poştale la Oficiul Poștal. După semnarea directorului direcţiei și recepționarea borderourilor s-au predat împreună cu corespondența Oficiului poștal pentru 

expediere. 

Lunar s-au difuzat către compartimentele de specialitate și instituțiile subordonate Consiliului Județean Covasna, Monitorul Oficial al Județului Covasna. 
De asemenea la nivelul registraturii s-au întocmit 2 procese verbale de predare-primire a documentelor depuse în vederea evaluării pentru licitaţii, 1 proces verbal 

de afişare a unor materiale transmise către Consiliul Judeţean Covasna, precum și 12 centralizatoare privind francarea trimiterilor poştale, care au fost înaintate către 

serviciul buget-finanţe, contabilitate. Centralizarea s-a realizat pe baza borderourilor de expediere a corespondenței și a facturii lunare și verificarea acestora într-un 
centralizator lunar. 
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5. DOMENIUL ARHIVEI 

 

În cursul anului 2017 s-a asigurat ordonarea şi conservarea corespunzătoare a documentelor în depozitul de arhivă. La solicitarea persoanelor fizice şi juridice s-au 
eliberat în total 87 adeverinţe  şi copii de pe actele aflate în păstrarea Consiliului Judeţean Covasna, cu aprobarea secretarului judeţului Covasna. 

Compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate precum şi persoanelor fizice şi juridice interesate s-au pus la dispoziţie documente pentru 

consultare cu respectarea procedurilor legale. 
În baza de inventar s-au preluat documentele arhivistice create de compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate ale Consiliului Judeţean 

Covasna în nr. de 170 inventare, în cursul anului 2017 asigurându-se selecţionarea, conservarea şi păstrarea acestora. 

În anul 2017 au fost selecționate și predate la REMAT un nr. 2 inventare după cum urmează: 
Inventarul cu nr. de înregistrare 5130/11.05.2017 (M.Of. al jud. din România din anul 2005,  11 file, 251 u.a.,); 

Inventarul cu nr de înregistrare (M.Of. al jud. din România din anul 2006, 9 file, 205 u.a.,); 

În anul 2017 s-au predat 2 inventare cu termen de păstrare Permanent  la Arhivele Naţionale, create de  fostul Regiunea Autonomă Maghiară Raionul Sf. Gheorghr 
și  Consiliul Popular  al  Raionul Sf. Gheorghe – Secția Învățământ Cultură anii extremi 1950-1967, nr. u.a 1-190, înregistrate sub nr. 12.368 și 12.369 din 28. 11. 2017; 

Inventarierea documentelor neordonate și fără evidență aflate în arhiva Consiliul Județean Covasna – Direcția Cadre – 1968-1996. 
 

6. DOMENIUL SECRETARIATULUI ATOP 

 
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna este un organism cu rol consultativ, care este organizat şi funcţionează la nivelul judeţului Covasna, care-și 

desfăşoară activitatea în interesul comunităţii, având ca scop sporirea eficienţei serviciului poliţienesc la nivelul judeţului în vederea asigurării unui climat de siguranţă şi 

securitate publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Romane, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002. 

În conformitate cu prevederile art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 787/2002, în vederea executării atribuțiilor sale cu caracter permanent A.T.O.P. are un 

secretariat executiv format dintr-o persoană, funcționar public în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna și anume în compartimentul 
Secretarial A.T.O.P. 

A.T.O.P. Covasna, ca organism cu rol consultativ, care este organizat şi funcţionează la nivelul judeţului Covasna, funcționează în mandatul 2016-2020 în 

componența validată prin Hotărârea nr. 137/2016, cu completările ulterioare. 
În anul 2017, componența inițială a ATOP Covasna s-a modificat conform procedurilor prevăzute de actele normative prin: trecerea în rezervă a domnului colonel 

György Alfons-Gheorghe și a domnului comisar șef de poliție Stoenescu Silviu-Dan, pierzându-și astfel calitatea de membri, fiind ulterior înlocuiți cu domnul lt. col. 

Năstuță Constantin-Adrian la I.S.U. Covasna și domnul comisar șef de poliție Palade Eugen la I.P.J. Covasna. 
De asemenea, a mai fost înlocuit domnul Kiss Tiberiu cu un nou membru, domnul Könczei Csaba, ca reprezentant al comunității, iar domnul Bartók Előd, 

reprezentant al comunității, a renunțat la calitatea de membru în ATOP Covasna în luna septembrie 2017, pe locul rămas vacant nefiind desemnat un alt membru. 

Pe parcursul anului 2017 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna a desfăşurat următoarele activităţi: 
1. s-a întrunit lunar în şedinţe de plen şi în comisii de lucru, la care au fost invitaţi și reprezentanţi ai administrației publice locale și ai altor autorităţi locale, după cum 

urmează: 

- ședințe plen: ordinare 4; extraordinare 3; 
- ședințe comisii: 12 

2. În cadrul ședințelor în plen s-au adoptat 6 hotărâri prin care: 

- s-a aprobat Programul de activități pe anul 2017 al ATOP Covasna; 
- s-a aprobat Raportul anual asupra eficienței activității desfășurate în anul 2017 , de structurile însărcinate cu asigurarea unui climat de siguranță și securitate 

publică în județul Covasna; 

- a fost ales un vicepreședinte al ATOP Covasna; 
- s-a aprobat Planul strategic anual al ATOP Covasna pe anul 2017; 

- au fost însărcinate asociațiile de vânători din județul Covasna cu inventarierea populației de urși din arealul județului Covasna și a evenimentelor prejudiciabile 

produse de aceștia; 
- s-a aprobat Programul de activități pe anul 2018 al ATOP Covasna. 

În luna februarie 2017, la ședința ordinară au fost invitați domnul Grüman Róbert-Csongor, vicepreședinte al Consiliului Județean Covasna și domnul Rico 

Racoviță șeful Serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului Covasna, unde s-a pus 

problema posibilității de a implementa și la nivelul județului Covasna programarea on-line pentru radiere, transcriere documente, examinare teoretică pentru 

obținerea permisului de conducere sau preschimbarea permisului de conducere, sistemul on-line fiind în măsură să determine dispariția cozilor interminabile. 

Domnul Rico Racoviță a prezentat o informare privind condițiile de desfășurare a activității Serviciului public comunitar regim permise de conducere şi 
înmatriculare a vehiculelor Covasna și măsuri de îmbunătățire a acestora, printre care și programarea on-line începând cu data de 1 martie 2017, dată de la care s-a 

trecut la sistemul de programare on-line. 

Au avut loc și ședințe extinse, ca de exemplu în luna mai 2017, ședința ordinară care a avut loc în comuna Comandău la care a fost invitat serviciul polițienesc 
din comunele Boroșneul Mare, Brateș, Comandău, Zăbala, Zagon și din orașul Covasna. 

La Comandău au mai participat în calitate de invitați șefii Ocolului Silvic Comandău și Ocolului Silvic Privat Zagon, dar și primarii și viceprimarii comunelor 

Boroșneul Mare, Brateș, Comandău, Zăbala, Zagon și al orașul Covasna. 
În luna octombrie 2017, s-a desfășurat în Bățanii Mari, satul de reședință al comunei Bățani, județul Covasna, o ședință extinsă având ca invitați primarii, 

directori ai unităților de învățământ și șefii posturilor de poliție din următoarele unități administrativ-teritoriale: Aita Mare, Baraolt, Bățanii Mari, Belin, Brăduț, 

Vârghiș, având loc o dezbatere interactivă cu tema “Respectarea prevederilor legale și a altor reglementări privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă 
la instituțiile de învățământ, și la alte instituții publice (obiective în care are acces un număr mare de persoane). Măsuri și sprijin pentru intrarea în legalitate”. Cele 

mai importante probleme ale populației din zonă sunt: 

La ședința extraordinară A.T.O.P. Covasna din luna decembrie 2017 a participat, în calitate de invitat, domnul Cornea Emilian Ilie, directorul Direcției Silvice 
Covasna pentru dezbaterea problemei lipsei lemnului de foc și a lemnului uscat (vreascuri) pentru populație, în contextul apariției fenomenelor sociale care pot 

degenera în probleme de ordine publică. 

În anul 2017, Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna i-a fost adresată o sesizare care a fost analizată de Comisia de coordonare, situații de urgență și 
pentru petiții, în urma căreia s-a stabilit că problemele prezentate în sesizare sunt aspecte civile care nu intră în sfera de competență a autorității. 

 

În cadrul Secretariatului A.T.O.P. au fost inițiate un număr de 8 proiecte de hotărâri ale Consiliului Județean Covasna, după cum urmează: 

 privind propunerea de constatare a pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna a domnului Stoenescu Silviu-Dan, 

respectiv validarea desemnării ca membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna a domnului Ivașcu Marius-Daniel; 
 privind propunerea de constatare a pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna a domnului Kiss Tiberiu, respectiv 

validarea desemnării unui nou membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna; 

 privind propunerea de constatare a pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna a domnului Ivașcu Marius-Daniel, 
respectiv validarea desemnării ca membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna a domnului Palade Eugen; 

 privind propunerea de constatare a pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna a domnului György Alfons-Gheorghe, 

respectiv validarea desemnării ca membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna a domnului Năstuță Constantin-Adrian; 
 privind propunerea de aprobare a proiectului actului adițional la Contractul de cooperare nr. 516/03.10.2013 încheiat între Consiliul Judeţean Covasna și 

Inspectoratul de Poliție Județean Covasna; 

 privind propunerea de aprobare a proiectului actului adițional la Contractul de cooperare nr. 551/15.12.2016 încheiat între Județul Covasna prin Consiliul 
Judeţean Covasna, Comuna Vâlcele și Inspectoratul de Poliție Județean Covasna; 

 privind propunerea de aprobare a proiectului actului adițional la Contractul de cooperare nr. 553/15.12.2016 încheiat între Județul Covasna prin Consiliul 

Judeţean Covasna, Comuna Zagon și Inspectoratul de Poliție Județean Covasna; 
 privind propunerea de constatare a pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna a domnului Bartók Előd, respectiv 
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validarea desemnării unui nou membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna. 

 

și 8 referate cu propuneri de dispoziții ale președintelui Consiliului Județean Covasna, după cum urmează: 
 privind propunerea de constituire a grupului de lucru pentru integritate la nivelul Consiliul Județean Covasna, în vederea implementării Strategiei naționale 

anticorupție 2016-2020; 

 privind propunerea de desemnare nominală a unui reprezentant al comunității ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna (înlocuirea 
domnului Kiss Tiberiu cu domnul Könczei Csaba); 

 privind propunerea de aprobare a Planului de integritate al Consiliului Județean Covasna, în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-

2020; 
 privind sprijinul financiar acordat echipelor Serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă din judeţul Covasna, care participă la concursul profesional al 

serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, etapa judeţeană 2017; 

 privind propunerea de acordare a unui sprijin financiar echipei Serviciului voluntar pentru situații de urgență Boroșneu Mare/Leț, care reprezintă județul 
Covasna la concursurile profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență, etapa interjudețeană 2017; 

 privind propunerea de aprobare a Politicii de securitate și a modelului de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de 
supraveghere video în cadrul Consiliului Județean Covasna; 

 în legătură cu propunerea de modificare a anexelor nr. 1 și nr. 2 la Dispoziția nr. 361/2017 privind aprobarea Politicii de securitate și a modelului de Informare 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video în cadrul Consiliului Județean Covasna; 
 privind propunerea de numire a responsabilului cu evidența militară și mobilizarea la locul de muncă, la Consiliului Județean Covasna (Creangă Otilia). 

În anul 2017 Secretariatul A.T.O.P. a participat, alături de I.S.U. Covasna, la organizarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru 

situații de urgență etapa județeană derulând o procedură de achiziție publică electronică de cupe și medalii. 
Monografia economico-militară a județului cuprinde, atașat la unele anexe, 5 hărți ale județului, care au fost tipărite prin contractarea serviciilor tipografice în 

urma derulării procedurii electronice de achiziție publică. 

De asemenea, în cadrul acestui compartiment în anul 2017 s-au desfășurat activitățile specifice aferente: 
- domeniului informaţiilor clasificate; 

- domeniului pregătirii economiei și a teritoriului pentru apărare; 

- responsabilului cu evidența militară și mobilizarea la locul de muncă; 
- alături de ceilalți membri ai grupului de lucru pentru integritate, a îndeplinit atribuțiile, în vederea punerii în aplicare la nivelul Consiliului Județean 

Covasna a obiectivelor Strategiei naționale anticorupție 2016 – 2020. 

 

7. DOMENIUL INVESTIȚII ȘI PATRIMONIU 

 

Domeniul investiții: 

 

1. Reparații la acoperișul și aticul fațadei estice al clădirii Consiliului Județean Covasna: 

• s-a încheiat contract de prestări servicii de lucrare cu S.C. ALPAMAYO S.R.L. în valoare de 56.529,00 lei cu TVA. 

• s-a finalizat lucrarea și a fost întocmit procesul verbal de recepție la terminarea lucrării în data de 30.05.2017, iar valoarea totală este de 42.464,29 lei, fără 

TVA și 50.532,50 lei, cu TVA. 
2. Amplasare jaluzele pe fațada principală a clădirii Consiliului Județean Covasna 

• s-a solicitat Certificat de Urbanism, deoarece clădirea se află în zona de protecție a clădirii Galerie de Artă din Municipiul Sfântu Gheorghe, aceasta fiind 

monument istoric. 

• s-a finalizat lucrarea și a fost întocmit procesul verbal de recepție la terminarea lucrării în data de 10.08.2017, valoarea totală este de 43.016,00 lei, fără TVA, și 
51.189,04 de lei, cu TVA. 

3. Extindere, modernizare Școala Specială Gimnazială Sf. Gheorghe și demolare garaj și magazie 

• s-a elaborat studiu de fezabilitate pentru obiectivul mixt de investiție, 

• s-au obținut toate avizele din Certificat de Urbanism nr. 68/23.02.2017 emis de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe 

• modernizarea și supraetajarea clădirii existente cu destinația școală, precum construirea unei clădiri noi se propune a se finanța prin Program Operațional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale. 

• 4. Reabilitarea și refuncționalizarea Castelului Miko din Olteni, comuna Bodoc, județul Covasna 

• s-a elaborat Documentația de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru amsamblul Castel Miko din Olteni. 

 

Domeniul administrarea patrimoniului: 

 
În anul 2017 Serviciul de investiții și patrimoniu a iniţiat mai multe proiecte de Hotărâri. 

• S-a continuat înscrierea bunurilor imobile în evidenţele de CF ca bunuri aparţinând domeniului public sau privat al judeţului Covasna, după caz. 

• S-a verificat periodic starea bunurilor aflate în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, precum şi a acelor bunuri care au fost date în administrare sau 

concesiune la alte instituţii s-au persoane juridice. 
• S-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 17/2017 solicitarea de transmitere cu titlu gratuit din domeniul public al municipiului Sfântu 

Gheorghe și din administrarea Ansamblului de Dansuri ’’Trei Scaune – Háromszék Táncegyüttes” Sfântu Gheorghe, în domeniul public al județului Covasna și în 

administrarea Ansamblului de Dansuri ’’Trei Scaune – Háromszék Táncegyüttes” Sfântu Gheorghe a imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Libertății nr. 

1, ap.III/1. 
• S-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 30/2017 trecerea din domeniul privat al județului Covasna în domeniul public al acestuia al unei 

suprafețe de teren înscris în Cf. nr. 33449 Sfântu Gheorghe, nr. cadastral 33449, în suprafață de 3000 mp, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Spitalului nr. 1, 

județul Covasna din domeniul privat al județului Covasna în domeniul public al acestuia, ca bun prevăzut la Cap. II. pct. 2 din anexa la Legea nr. 213/1998 privind 

bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare. 
• S-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 53/2017 solicitarea de trecere din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc și din 

administrarea Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc în domeniul public al județului Covasna și în administrarea Consiliului Județean Covasna a terenului pe 

care se află Stația de transfer din Târgu Secuiesc, construit în cadrul proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Covasna”. 

• S-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 54/2017 modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

judeţului Covasna. 
• S-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 55/2017 trecerea din domeniul public al județului Covasna în domeniul privat al acestuia a unor 

construcții, din Școala Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe, magazie și garaj în vederea scoaterii din funcțiune și demolării. 

• S-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 66/2017 scoaterea din funcțiune în vederea demolării a corpului de clădire 16-C19, construcție 

anexă –spălătorie, înscris în C.F. nr. 23743 al comunei Bodoc, aflat în coproprietatea privată a județului Covasna cu Comuna Bodoc, în cote de ½ parte. 
• S-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 206/2017 darea în administrarea Muzeului Național Secuiesc a imobilului situat în municipiul Sf. 

Gheorghe, str. Spitalului nr. 2, Județul Covasna, aflat în proprietatea privată a Județului Covasna, pe durata derulării proiectului ”Reabilitarea Ansamblului Muzeului 

Național Secuiesc”, finanțat din fonduri europene. 

S-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 229/2017 aprobarea prelungirii perioadei de administrare a Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Covasna, respectiv a folosinței gratuite a Școlii Gimnaziale Speciale Sfântu Gheorghe asupra clădirilor și terenurilor situate în 

comuna Bodoc, satul Olteni, str. Principală nr. 95, ce aparțin - în cotă parte de ½ proprietății private a județului Covasna, pe o perioadă de 1 an, până la data de 31 

decembrie 2018. 
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DOMENIUL ACHIZIȚII PUBLICE 

 

În cursul anului calendaristic  2017 compartimentul de achiziţii publice a finalizat în total 4 proceduri de achiziţii publice, din care 2 au  ca obiect contracte de 
furnizare, 1 contract de servicii şi 1 contracte de lucrări. Din totalul de 5 proceduri publicate pe SEAP, 4 au fost finalizate iar 1 procedură de achiziţie este în 

desfășurare. 

În cursul anului calendaristic 2017 a fost anulată o procedură de achiziție. Deasemenea în cursul anului 2017 s-au depus contestații la o singură procedură 
(„Modernizare DJ 121A km 22+550 – 28+460, DN 13E-DN11”) la care s-au formulat 5 contestații la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (C.N.S.C.) 

și o plângere la Curtea de Apel. 

În urma procedurilor de achiziții publice finalizate în anul 2017 s-au încheiat contracte cu valoare totală de 11.317.905,58 lei cu TVA, din care contracte de 
furnizare cu valoare totală de 215.501,86  lei cu TVA, contracte de servicii cu valoare totală de 3.310.000,20 lei cu TVA şi contracte de lucrări cu valoare totală de 

7.792.403,52 lei cu TVA. 

Pe lângă procedurile de achiziție, în cursul anului calendaristic 2017 compartimentul de achiziţii publice a realizat și a ținut evidența a 495 achiziții directe în 
valoare totală de 2.031.465,67 lei fără TVA. Din totalul de 495 de achiziții directe 437 s-au realizat prin intermediul Catalogului SEAP. 

Prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) s-au realizat (finalizat) în total 441 de achiziții (4 proceduri de achiziție + 437 de achiziții directe). 
 

Durata medie a unui proces de achiziţie publică pe categorii de achiziții (cu excepția procedurilor la care s-au depus contestații la care durata poate fi și de peste 12 

luni) variază estimativ după cum urmează: 
Contracte/acorduri cadru de furnizare: 3 luni 

Contracte de servicii: 4 luni 

Contracte/acorduri cadru de lucrări: 5,5 luni 
 

În ultimul trimestru a anului 2017 Compartimentul achiziții publice a elaborat Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2018, pe baza referatelor de 

necesitate solicitate de CAP și transmise de compartimentele interne ale Consiliului Județean Covasna, care cuprinde totalitatea contractelor de achiziţie 
publică/acordurilor-cadru pe care Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna în calitate de autoritate contractantă intenţionează să le atribuie în decursul 

anului 2017. Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2018, ca instrument managerial este utilizat pentru planificarea şi monitorizarea portofoliului de 

procese de achiziţie la nivel de autoritate contractantă, pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor şi pentru verificarea modului de îndeplinire a 
obiectivelor din strategia locală/regională/naţională de dezvoltare, acolo unde este aplicabil. 

 

DOMENIUL MANAGEMENTULUI PROIECTULUI 

 

Pe parcursul anului 2017 au fost depuse următoarele proiecte în vederea solicitării de finanțări externe nerambursabile: 

1. Reabilitarea drumului județean DJ 122B ( 0=000-km 3+830), DJ 122 (Km 0+000-26+544) -DJ 131 (km21+670-km22+830)-DJ 131B (km 12+978-km 14+318)  
în lungime de 33,077 km. Valoarea totală a proiectului este de:  87.979665,77 lei . Cofinanțarea și cheltuielile neeligibile suportate de Consiliul Județean Covasna este 

de: 4.612.120  lei. Proiectul a fost acceptat pentru finanțare și a fost semnată Contractul de finanțare nr. 952/06.02.2018 

2. Reabilitare drum judeţean "Interjud Covasna - Harghita" tronson Covasna DJ 131 km 22+830-38+621 în lungime de 15,734 km. Valoarea totală a proiectului 
este de 47,139,095.75 lei. Cofinanțarea și cheltuielile neeligibile ale proiectului suportate de Consiliul Județean Covasna este de 1.528.340, 26 lei. Proiectul a fost 

acceptat pentru finanțare și a fost semnată Contractul de finanțare nr. 1580/29.03.2018. 

3. Modernizarea Centrului de Educație a Adulților” din localitate Arcuș județul Covasna. Valoarea totală a proiectului este de 6.384.794,23 lei. Proiectul nu a fost 
acceptată pentru finanțare. 

 

Pe parcursul anului 2017 au fost semnate următoarele contracte de finanțare: 
1. Reabilitarea Ansamblului Muzeului Național Secuiesc – Sfântu Gheorghe. Valoarea totală a proiectului este de 21.816.149,76 lei. Cofinanțarea și cheltuielile 

neeligibile ale proiectului suportate de Consiliul Județean Covasna este de 5316.032,6 lei. Proiectul a fost acceptat pentru finanțare și a fost semnată Contractul de 

finanțare nr.  2/2017. Proiectul se află în perioada de implementare. 
2. StartUp Now! Dezvoltare prin antreprenoriat pentru regiunea Centru. Valoarea totală a proiectului este de 11.753.076 lei. Contribuția proprie a Județului 

Covasna este de 11.452,9 lei. Proiectul a fost acceptat pentru finanțare și a fost semnată Contractul de finanțare nr. POCU/82/3/7/105618/18.01.2018. Proiectul se află în 

perioada de implementare. 

 

Pe parcursul anului 2017 au fost începute întocmirea următoarelor proiecte în vederea depunerii spre finanțare nerambursabilă: 

1. Extinderea unității de primire urgențe la Spitalul Județean de Urgență ,,Dr. Fogolyán Kristóf” – Sfântu Gheorghe”.  Valoarea totală preconizată  a proiectului 
va fi de 7.888.157. Cofinanțarea și cheltuielile neeligibile preconizate  ale proiectului suportate de Consiliul Județean Covasna va fi de 1.226.634 lei. 

2. Implementarea planurilor de management ale ariilor naturale protejate Munții Bodoc-Baraolt, Mestecănișul de la Reci, Tinovul Apa Roșie, Dealul Ciocas-

Dealul Vițelului. Au fost începute demersurile pentru elaborarea cererii de finanțare precum și pentru reactualizarea studiului de fezabilitate pentru Centrul de vizitare 
Mestecănișul de la Reci respectiv pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ”Măsuri de conservare în ROSCI0111 Mestecănișul de la 

Reci și Rezervația Naturală VII.9 „Mestecănișul de la Reci și Bălțile de la Ozun-Sântionlunca”. 
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II. DIRECȚIA ECONOMICĂ 

 

 

1. SERVICIUL BUGET, FINANȚE ȘI CONTABILITATE 

 

1. Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat  

se limitează la repartizarea a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru susţinerea programelor de 

dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură, precum şi a sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 2017. 

La dimensionarea pe localităţi a fondurilor aferente proiectelor, și în anul 2017 s-a avut în vedere criteriul achitabilității, astfel ca fiecare consiliu local să dispună de 
resurse minime în vederea acoperirii financiare a implementării programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală. 

 

2.  Elaborarea bugetului Consiliului judeţean Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2017  s-a efectuat în urma parcurgerii mai 

multor etape de fundamentare, şi anume: 

- estimarea veniturilor ce revin bugetului propriu al judeţului din impozite şi taxe, din cote şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau subvenţii 
de la bugetul de stat; 

- estimarea sumelor din fonduri externe nerambursabile în contul plăților efectuate și prefinanțări pentru programele europene derulate prin consiliul județean; 

- solicitarea propunerilor privind necesarul de credite bugetare aferente instituţiilor publice sau activităților finanţate din bugetul consiliului judeţean; 
- analiza propunerilor de cheltuieli detaliate pe fiecare instituţie şi stabilirea de comun acord a nivelului de cheltuieli minime necesare pentru funcţionarea 

instituţiei respective; 

- fundamentarea şi dimensionarea necesarului de credite pentru programul de investiţii publice, în concordanţă cu priorităţile stabilite de instituţiile publice şi 
conducerea autorităţii publice judeţene. 

BUGETUL PROPRIU AL JUDEȚULUI  iniţial pe anul 2017 al  consiliului judeţean şi al instituţiilor publice de interes judeţean a fost aprobat prin 

Hotărârea nr. 47/2017 a Consiliului Judeţean Covasna, însumând la partea de venituri valoarea de 108.248.440 lei şi la partea de cheltuieli valoarea totală 

de 154.315.390 lei. 

Având în vedere că în urma aprobării Ordonanței de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 

precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, începând cu anul financiar 2011 bugetul se împarte în două secțiuni, iar echilibrul bugetar se asigură prin utilizarea ca 
sursă de finanțare a excedentului anilor precedenți. 

Respectând principiul echilibrului bugetar, repartizarea creditelor bugetare pe activităţile finanţate din bugetul consiliului judeţean s-a făcut în limita veniturilor 

totale estimate a se încasa în anul 2017 din surse proprii, cote defalcate din impozitul pe venit şi din sumele defalcate din TVA repartizate județului prin Legea bugetului 
de stat pe anul 2017, nr. 6/2017, asigurându-se astfel, funcţionarea în limite normale a tuturor instituţiilor publice de interes judeţean. Din excedentul anului 2016, în 

valoare de 65.168.308 lei, s-a asigurat acoperirea financiară a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. 

Rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor publice din subordine s-a efectuat pe parcursul anului financiar raportat prin aprobarea a 11 hotărâri, 
majorându-se de 7 ori nivelul surselor de venit şi al creditelor bugetare aprobate anterior, iar în 5 ocazii s-a efectuat repartizarea fondului de rezervă bugetară pentru 

noile acțiuni intervenite în cursul anului. 

Bugetul local al Consiliului Judeţean Covasna împreună cu instituţiile publice de sub autoritatea s-a a însumat la sfârşitul anului 2017 valoarea de 123.457.940 lei la 

venituri și de 170.109.290 lei la cheltuieli. 

Față de nivelul programat încasările realizate sunt în valoare de 113.426.248 lei. Plăţile efectuate în sumă de 106.616.431 lei au fost destinate finanţării 

următoarelor domenii de activitate: 
-lei- 

Denumire capitol 
Cod 

capitol 

Credite bugetare 
Plăţi efectuate 

Pondere din 

total plăți (%) anuale aprobate iniţial definitive 

Asigurări şi asistenţă socială (DGASPC Covasna) 68.02 50.262.800 59.143.300 51.046.950 47,79 

Cultură, recreere şi religie 67.02 24.425.000 26.200.400 18.438.879 17,26 

Învăţământ (învățământ special, program lapte-corn, 

fructe) 
65.02 11.989.000 14.450.000 10.134.371 9,49 

Autorităţi publice şi acţiuni externe (aparatul propriu) 51.02 20.827.100 21.350.100 12.525.796 11,73 

Transporturi (întreținere  și reabilitare drumuri 

județene) 
84.02 38.789.250 39.981.250 9.478.623 9,13 

Sănătate 66.02 5.170.000 6.210.000 2.986.802 2,80 

Alte acţiuni economice 87.02 770.000 824.900 732.348 0,69 

Alte servicii publice generale 54.02 1.399.540 1.266.640 765.245 0,72 

Apărare (CMJ) 60.02 341.100 341.100 222.186 0,21 

Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 341.600 341.600 285.231 0,21 

TOTAL  154.315.390 170.109.290 106.616.431 100 

 

Asigurări şi asistenţă socială 

(DGASPC Covasna)

47.79%

Cultură, recreere şi religie

17.26%

Învăţământ (învațamant 

special, program lapte-corn, 

fructe)

9.49%

Autorităţi publice şi acţiuni 

externe (aparatul propriu)

11.73%

Transporturi (întreținere  și 

reabilitare drumuri județene)

9.13%

Sănătate 

2.80%

Alte acţiuni economice

0.69%

Alte servicii publice generale

0.72%

Apărare (CMJ)

0.21%

Agricultură, silvicultură, 

piscicultură şi vânătoare
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Luând în considerare acoperirea din excedent a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, execuţia de casă a bugetului propriu al județului efectuată de unitatea teritorială 

a trezoreriei statului, evidenţiază că la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2016 a rezultat un excedent curent de 65.168.308 lei, din care se vor acoperi creditele 

bugetare ale secțiunii de dezvoltare a bugetului pentru anul următor. 
În afara cheltuielilor de capital finanțate din excedent, la secțiunea de dezvoltare a bugetului se includ și fondurile externe nerambursabile și transferurile destinate 

investițiilor. 

Principalele investiții realizate din bugetul local în anul 2017 sunt următoarele: 
- aparatul propriu al consiliului județean: Modernizare DJ 103B km 17+750-33+150 Limita Județul Brașov-Dobârlău-Bicfalău-Ozun (DN11) - Chilieni (DN12): 

268.510 lei; Modernizare DJ 112 km 10+100-18+550. Lim. Județ Brașov – Sfântu Gheorghe: 4.466.973 lei; Reabilitare drum județean ”Interjud Covasna-Brașov” de la 

DN 12 la DN 13 prin Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și Măieruș - Tronson (Covasna de la DN 12 prin Malnaș Băi, Baraolt până la limită județ Augustin și Măieruș 
(DALI, PT, DDE, avize): 270.027 lei; Pod peste râul Olt pe DJ 131 la km. 7+366, județul Covasna – Aita Mare: 236.225 lei; Reparatii capitale acoperiș la sediul 

Consiliul Judetean Covasna: 51.098 lei; Elaborare DALI, studii, taxe,avize la proiectul Reabilitare si refunctionalizare Castelul Miko din Olteni, comuna Bodoc: 

160.174 lei; Amplasare jaluzele exterioare pe fațada clădirii Consiliului Județean Covasna: 53.858 lei; Elaborare PUZ zonă instituții și servicii publice  str. Kos Karoly 
nr. 4 Sfântu Gheorghe 22.219 lei;  Dotări independente 34.956 lei. 

- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna: Dotări independente (autoturisme, instalații de detectare, semnalizare și avertizare, 
instalații de paratrăsnet, licențe informatice) 275.689 lei; 

- Biblioteca Județeană ”Bod Péter”: Dotări independente 12.865 lei; 

- Școala Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe: Dotări independente (imprimantă multifuncțională, teste psihologice) 31.007.lei 
- Centru Județean de Resurse și de Asistență Educațională Covasna: Dotări independente (autoturism, laptopuri, test psihologic) 79.536 lei 

 

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

 

Prevederile unui buget definitiv neechilibrat în valoare de 110.572.350 lei la venituri și de 110.700.890 lei la cheltuieli, rezultă din faptul că, corespunzător 

prevederilor legale, în cazul Spitalului județean soldul de la sfârșitul anului precedent în valoare de 128.540 lei a fost luat în calcul la dimensionarea cheltuielilor acestei 
instituții. 

Realizarea indicatorilor bugetari se prezintă astfel: 

La venituri, încasările curente însumează 95.832.189 lei, înseamnă 82,84% față de prevederi. 
Sursele de venit la care se înregistrează cea mai mare diferență reprezintă veniturile din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate. 

La cheltuieli, plăţile efectuate sunt în valoare de 95.452.230 lei și înseamnă 86,23% față de prevederi. 

Asemănător activităților finanțate exclusiv din bugetul local, și în cazul instituțiilor cu un anumit grad de autofinanțare, au fost respectate prevederile legate de 
măsurile de limitare a cheltuielilor bugetare, așa încât ponderea majoritară a plăților efectuate se referă la cheltuielile de personal și cheltuielile pentru sporirea bazei 

materiale. 

Prezentăm structura cheltuielilor în funcție de clasificația lor funcțională: 
-lei- 

Denumirea instituţiei 
Cod 

capitol 

Credite bugetare 
Plăţi efectuate 

% 

inițiale definitive col 4/3 

0 1 2 3 4 5 

Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor 5410 795.000 805.000 759.343 0,80 

Spitalul Județean de  Urgență Dr. Fogolyán Kristóf. 6610 85.014.540 92.172.540 83.729.490 87,72 

Muzeul Naţional Secuiesc 6710 3.077.000 3.077.000 2.889.496 3,03 

Ansamblul de Dansuri Trei Scaune - Háromszék 6710 3.402.000 3.402.000 3.001.615 3,14 

Şcoala Populară de Arte şi Meserii 6710 8.541.000 8.556.150 2.745.996 2,88 

Centrul de Cultură al Judeţului Covasna 6710 1.832.000 1.836.000 1.557.942 1,63 

Centrul Județean Pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și 
Salvamont 

8710 780.000 852.200 768.348 0,80 

Total 103.441.541 110.700.890 95.452.230 100 

 

Serviciul Public 

Comunitar Judeţean 

de Evidenţă a 

Persoanelor

0.80%

Spitalul Judetean de  

Urgență Dr. 

Fogolyán Kristóf.

87.72%

Muzeul Naţional 

Secuiesc

3.03%

Ansamblul de 

Dansuri Trei scaune - 

Háromszék

3.14%

Şcoala Populară de 

Arte şi Meserii

2.88%

Centrul de Cultură al 

Judeţului Covasna

1.63%

Centrul Județean 

Pentru Protecția 

Naturii, Dezvoltare 

Rurală și Salvamont

0.80%

 
 

Bugetul fondurilor externe nerambursabile 

Pentru proiectele finanțate în anul  2017 din sursa precizată în titlu, plățile efectuate au fost puse de acord cu autoritățile de implementare ale proiectelor, 

astfel: 
Cap. 51.08 – Finanțarea funcționării și a acțiunilor organizate de CENTRUL EUROPE DIRECT SF.GHEORGHE, program finanțat de Reprezentanța 

Comisiei Europene, Programul ”OFF TO SPA” și programele finanțate prin Fondul Bethlen Gábor; 

Cap. 67.08 -  Proiectele Ansamblului de Dansuri ”Trei scaune - Háromszék” finanțate de către Fondul Național Cultural Maghiar pentru realizarea 
spectacolului ”Mundruc” și pentru finanțarea pregătirii membrilor corpului de dans, de către Fondul Bethlen Gábor pentru organizarea festivalului ”Góbé Fest”, în 

Marea Britanie, în localitatea Manchester și de  către Ministerul Resurselor Umane Ungare, pentru finanțarea turneului ansamblului în Ungaria și Slovacia și pentru 

finanțarea pregătirii profesionale a corpului de dans; 
Cap. 68.08 - Parteneriate pentru învățare ,,GRUNDTVIG”, finanțare acordată sub formă de sume forfetare Direcției generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare din cadrul Ministerului Educației și Proiectul ”United Networks – Inițiativă integrată pentru 

incluziunea socială a comunităților marginalizate” în parteneriat cu CARITAS – Asistență Socială, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca, DGASPC Harghita, 
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Mureș și Covasna, finanțat prin Granturile SEE 2009-2014; 

Faţă de veniturile realizate în sumă de 261.763 lei, cheltuielile efectuate s-au ridicat la valoarea de 236.690 lei, fiind posibilă utilizarea excedentului anului 

precedent pentru acoperirea destinațiilor stabilite de finanțator. 
 

3.   Activităţile principale realizate în domeniul execuţiei bugetare au fost 

 

a. Deschiderile de credite bugetare potrivit destinaţiei stabilite în bugetul aprobat, s-au făcut în cursul anului în urma analizei solicitărilor depuse de instituţiile 

judeţene, a fundamentărilor făcute pentru fiecare sumă, având în vedere şi gradul de folosire a sumelor avute la dispoziţie anterior. 

Analizând totodată disponibilul de credite deschise şi neutilizate reflectat în contul de execuţie al consiliului judeţean, s-a stabilit necesarul lunar de alocare de sume 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aferent acoperirii necesarului de credite bugetare solicitate de instituţii pentru perioada următoare, menite să acopere 

cheltuielile programate. 

 
b. Conducerea contabilităţii bugetare ale consiliului judeţean 

- evidenţa operativă a încasărilor și plăților pe categorii de venituri și cheltuieli, 
- confruntarea evidenţei cu conturile de execuţie primite zilnic de la Trezorerie, 

- prelucrarea fişei de date privind calculul taxei certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare, precum şi a celei de regularizare a taxelor, 

- virarea cotei de 50% din valoarea încasată la taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de construire şi a certificatelor de urbanism, la consiliile locale pe a căror rază 
teritorială se află lucrarea. 

 

c. Efectuarea virărilor de credite 
- evidenţa solicitărilor depuse de instituţii pentru virări de credite 

- analiza împreună cu instituţiile publice de interes judeţean a posibilităţilor de încadrare în prevederile bugetare de cheltuieli. 

- întocmirea anexelor pe instituţii şi subcapitole de cheltuieli privind diminuarea creditului bugetar la subdiviziunea care prezintă disponibilităţi şi majorarea 
subdiviziunii la care mijloacele financiare sunt insuficiente. 

- conformându-ne prevederilor Legii finanţelor publice locale, conform cărora competenţa de aprobare a virărilor de credite în cadrul aceluiaşi capitol bugetar 

aparţine ordonatorului principal de credite. 
 

d. Întocmirea situaţiilor financiare trimestriale și anuale 

- verificarea situaţiilor financiare depuse de instituţii în termenul stabilit, având în vedere încadrarea în limitele bugetului aprobat şi concordanţa între indicatori. 
- centralizarea datelor fumizate de instituţii pe fiecare anexă solicitată 

- completarea caietului centralizator al situaţiilor financiare 

- completarea bazei de date pe suport magnetic, verificarea la direcţia finanţelor publice a corelaţiilor cerute. 
 

2. COMPARTIMENTULUI ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ, SĂNĂTATE, RELAŢII CU ONG-URI 

 

1.  Finanţările nerambursabile acordate conform Legii nr. 350/2005 din bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2017 

 

Consiliul Judeţean Covasna acordă anual finanţare nerambursabilă din fonduri publice programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, pentru activităţi 
educativ-ştiinţifice, sportive, de recreere și de tineret, respectiv unităților de cult, printr-un sistem de concurs deschis. 

Programul anual de finanţare, respectiv Anunţul de participare aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 71/20.04.2017 a fost publicat în 

Monitorul Oficial al României partea a VI-a nr. 62 din 31.03.2017, respectiv nr. 75 din 21.04.2017. Beneficiarii finanțărilor nerambursabile sunt persoane fizice 
sau persoane juridice fără scop patrimonial - asociaţii ori fundaţii constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii, pentru proiecte în 

domeniile cultural, educativ-ştiinţific, recreere, de tineret şi sport, respectiv sprijinul financiar acordat cultelor. 

La anunţarea concursului, evaluarea şi selecţionarea proiectelor s-a avut în vedere procedura privind participarea şi atribuirea contractelor de finanţare 
solicitanţilor, potrivit Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de 

interes general, respectiv următoarele prevederi legislative: la proiectele privind programele, proiectele şi acţiunile culturale prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 

51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare; la proiectele pentru programe şi manifestări sportive prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare, a Ordinului nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept 

privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, cu modificările ulterioare; la programele pentru tineret s-a avut în vedere Legea 
tinerilor nr. 350/2006; finanţarea cheltuielilor unităţilor de cult se realizează conform prevederilor O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002. 

Pentru anul 2017 au fost depuse 632 de proiecte. Consiliul Județean Covasna a acordat finanțare nerambursabilă, conform Hotărârii nr. 86/2017 și Hotărârii nr. 

163/2017, pentru 477 de programe în valoare totală de 2.685.000 lei, din care 360.000 lei pentru 73 programe sportive, 1.500.000 lei pentru 145 proiecte ale 
cultelor, 500.000 lei pentru 129 programe de recreere și educativ-științifice, 125.000 lei pentru 43 programe ale asociațiilor de tineret, 200.000 lei pentru 87 

programe culturale. 

Anunțul de atribuire privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități educativ-
științifice, de recreere, de tineret și sportive, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2017, conform Legii nr. 

350/2005 a fost publicat în Monitorul Oficial al României partea a VI-a nr. 199 din 25.10.2017. 

Situația realizării contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate, beneficiarii, programele finanțate și rezultatele contractelor sunt prezentate în tabelele din 
anexele 1-4, parte componentă a prezentului raport. În total au fost realizate și decontate programe în valoare de 2.576.971,42 din care 350.000 lei la programe 

sportive, 1.445.397,19 lei la proiectele cultelor, 476.450,52 lei la programe de recreere și educativ-științifice, 117.805,65 lei la programele asociațiilor de tineret, 

187.317,71 lei la programe culturale. 
 

3. COMPARTIMENTUL INFORMATIC 

 
În anul 2017, Compartimentul Informatic din cadrul Consiliului Judeţean Covasna a asigurat buna funcţionare şi adaptare a sistemului informatic la 

necesităţile curente ale instituţiei. Astfel au fost aduse la zi (updatate) sistemele de operare respectiv pachetele de programe pentru care firma producătoare nu mai 

asigură suport tehnic. 

A fost asigurata protecţia antivirus la nivelul serverelor si la nivelul staţiilor de lucru. 

Au fost luate măsuri de sporire a protecţiei reţelei de calculatoare, pentru pierderi accidentale atât prin măsuri hardware cât şi software. 
Compartimentul informatic s-a preocupat de menţinerea dotării tehnice la nivelul cerințelor actuale astfel au fost achiziţionate 

 9 laptopuri în valoare totală de 34.956,25 lei; 

 3 semnături electronice în valoare totală de 453,39 lei; 

 Surse neîntreruptibile în valoare totală de 10.567,20 lei. 
Totodată s-au achiziționat consumabile pentru multifuncționalele instituției în valoare de 21.571,97 lei respectiv pentru buna funcționare a aparatului de 

specialitate servicii (încărcare cartușe cu toner, reparare și întreținere multifuncționale, hosting, internet, telefonie) în valoare de 28.017,52 lei. 

S-a asigurat intervenţia şi consultanţa tehnică hardware şi software pentru personalul din cadrul aparatului propriu. 
 

4. COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE 

 

I. Organigrama 

Anexăm Organigrama aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 203/2017 în vigoare la 31.12.2017. 
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- număr posturi ocupate - 103 

- număr posturi vacante – 22 

- posturi de demnitate publică: 

 președinte: Tamás Sándor 

 vicepreședinte: Henning László-János 

 vicepreședinte: Grüman Róbert-Csongor 

- posturi de conducere 

 administrator public: Kovács Ödön 

 secretar al județului: Varga Zoltán 

 arhitect șef: Bereczk Lóránd–Alexandru 

 director executiv: Sztakics István-Attila 

 director executiv: Veres János 

 director executiv adjunct: Domokos Réka 

 director executiv adjunct: Niste Gabriel Nicolae 

 șef serviciu: Pénzes Cecilia-Boglár 

 șef serviciu: Baki János 

 șef serviciu: Kozma Karolina-Rozália 

 șef serviciu: Biszok Attila-Zsolt 

 șef birou: Toth Szabolcs Barnabás 

- date de contact ale autorității: 

Ro-520008, Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4, judeţul Covasna, tel: + 40 267 311 190, fax: + 40 267 351 228, e-mail: office@kvmt.ro 

 

II. Informații despre managementul resurselor umane: 

 

- informaţii despre fluctuaţia de personal: 

În anul 2017, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna s-a înregistrat o fluctuație de personal de 3,9%, ca raport între numărul 

de persoane angajate și efectivul mediu de angajați. 

Fluctuația de personal trebuie analizată și din perspectiva managementului resurselor umane, după cum urmează:  

 1 angajat a fost încadrat la Cabinetul președintelui; 

 1 angajat de la Cabinetul președintelui, i-a încetat contractul individual de muncă; 

 3 persoane au fost numite pe funcții publice de execuție, ca urmare a susținerii concursului de recrutare;  

 1 persoană din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Covasna a fost numită în altă funcție publică ca urmare a promovării unui 
concurs de recrutare; 

 1 angajat a avut contractul individual de muncă suspendat pentru motive personale (2 luni și 18 zile);  

 5 funcționari publici au fost numiți, sau mutați definitiv în alte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna, 

ca urmare a reorganizării. 

 

- numărul de concursuri organizate: 

 1 concurs de promovare în funcție publică de conducere organizat la sediul Consiliului Județean Covasna pentru ocuparea funcției publice de 
conducere de șef birou al Biroului învățământ, cultură, sănătate, relații cu O.N.G, post ocupat; 

 9 concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice și contractuale, după cum urmează:  

 1 concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție de consilier clasa I, grad profesional superior la Compartimentul control 

urbanism, post ocupat; 

 1 concurs de recrutare pentru ocuparea a 3 funcții publice de execuție de: 

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

 consilier clasa I, grad profesional asistent la Serviciul investiții și patrimoniu și consilier clasa I, grad profesional superior la Serviciul investiții și 

patrimoniu, posturi rămase vacante deoarece nu s-a prezentat niciun candidat; 

 1 concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție de consilier clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul 
autoritate tutelară și probleme sociale, post rămas vacant – candidații respinși la selecția dosarelor, nu au fost îndeplinite condițiile de ocupare a 

funcției publice; 

 1 concurs de recrutare pentru ocuparea a 3 funcții publice de execuție de: 

 consilier clasa I, grad profesional asistent la Serviciul investiții și patrimoniu, post rămas vacant, deoarece nu s-a prezentat niciun candidat; 

 consilier clasa I, grad profesional superior la Serviciul investiții și patrimoniu, funcții, post ocupat; 

 consilier clasa I, grad profesional superior la Serviciul managementul proiectelor, post rămas vacant, nu s-a prezentat niciun candidat; 

 2 concursuri recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție de auditor clasa I, grad profesional asistent și auditor clasa I, grad 

profesional superior, organizate la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, funcții rămase vacante, deoarece nu s-a prezentat niciun candidat; 

 2 concursuri de recrutare organizate pentru ocuparea unui post contractual de îngrijitor la Personalul de deservire, în urma primului concurs au fost 

respinsi toți candidații la proba practică, la al doilea concurs acest post a fost ocupat; 

 1 concurs de recrutare organizat pentru ocuparea unui post contractual de referent IA la Compartimentul administrativ-gospodăresc, post ocupat; 

 4 concursuri de promovare pentru funcționari publici și personal angajat cu contract individual de muncă 
- 1 concurs de promovare în în funcție, ca urmare a absolvirii unei forme de învățământ cu studii superioare pentru trei angaja ți, după cum 

urmează: 1 angajat din cadrul Compartimentului registratură și 2 angajați din cadrul Serviciului de administrare a drumurilor județene; 

- 1 concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru 3 angajați cu contract individual de muncă din inspector de 

specialitate gr. I în inspector de specialitate gr. IA, respectiv 1 angajat din cadrul Compartimentului administrativ–gospodăresc și 2 angajați din cadrul 

Serviciului investiții și patrimoniu, candidații au promovat, fiind declarați „admis”; 

- 2 concursuri de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru patru funcționari publici de execuție din cadrul 

Direcției juridice, administrație publică și dezvoltarea teritoriului, trei funcționari care promovează din consilier clasa I, grad profesional principal în 

consilier clasa I, grad profesional superior și 1 funcționar promovează din consilier clasa I, grad profesional asistent în consilier clasa I, grad profesional 

principal, toți au promovat fiind declarați „admis”. 

 

- fluctuaţia la nivelul funcţiilor de conducere: 

La nivelul funcțiilor de conducere din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna, în anul 2017, s-a înregistrat o fluctuație de 

0,00%. 
 

- numărul de funcţii de conducere exercitate temporar: 

În anul 2017 în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna, au fost exercitate cu caracter temporar 2 funcții de conducere, 

respectiv: 

 1 funcție publică de conducere de șef birou la Biroul învățământ, cultură, sănătate, relații cu O.N.G, 

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

- venitul mediu, inclusiv sporuri: 

Venitul mediu brut pe anul 2017, inclusiv sporurile și majorările, este de 444.027,92 RON/lună. 
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III. DIRECȚIA URBANISM ȘI ADMINISTRATIV 

 

Compartimentul Urbanism și GIS 

 

În cursul anului 2017 în cadrul Compartimentului urbanism și G.I.S., respectiv Compartimentul control urbanism, au fost: 

- emise 683 certificate de urbanism; 
- emise 23 autorizații de desființare; 

- emise 246 autorizații de construire; 

- documentații depuse pentru obținerea certificatului de urbanism sau autorizației de construire/desființare restituite beneficiarului din cauza unor lipsuri sau 
neconcordanțe: 84 cazuri; 

- solicitări pentru completarea documentațiilor cu acte sau informații: 159 cazuri; 

- regularizări de taxă aferente emiterii autorizațiilor de construire/desființare (după terminarea lucrărilor): 185 cazuri; 
- au fost discutate în ședința Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (CTATU) 57 documentații de urbanism (PUZ/PUD) și emise 56 de 

avize; 
- Avize structură de specialitate emise către UAT-uri care au în structura primarului funcționar public cu atribuții în  domeniul urbanismului, amenajării 

teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții – 65 buc; 

- Elaborare și actualizare PUG, aprobat în ședință CTATU – 1 (Ozun); 
- Avize emise în cadrul ședințelor  CTE (Comisia Tehnico-Economică) pentru lucrări ce se finanțează din bani publici  – 69 buc; 

- Servicii de căutare în arhivă – 23 cazuri; 

- Petiții primite și rezolvate – 12 cazuri; 
- Participarea la recepții la terminarea lucrărilor autorizate de Consiliul județean Covasna  - 54 cazuri; 

- întocmirea situaţiilor cu privire la actualizarea Planurilor de Urbanism Generale şi a Regulamentelor Locale de Urbanism şi a altor situaţii cerute de 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului; 
- Membrii compartimentului urbanism şi control în urbanism participă la diferite comisii, cum ar fi: C.T.A.T.U (Comisia Tehnică de Amenajare a 

Teritoriului și Urbanism), C.T.E. (Comisia Tehnico-Economică), Comisia Judeţeană de fond funciar, Comisia de Analiză Tehnică din cadrul Agenției pentru 

Protecția Mediului, etc. 
- punerea la dispoziţia diferitelor colective de control a documentaţiilor și datelor solicitate ; 

- Evidența actelor emise în registre electronice și pe format de hârtie; 

- Transmiterea lunară a bazei de date solicitate în format electronic la I.S.C. și la Institutul Român de Statistica; 
- program zilnic de relații cu publicul și coordonarea activității primăriilor din punct de vedere urbanistic (personal și prin telefon); 

- 45 de UAT în județ, dintre care 2 municipiu și 2 orașe au structura de specialitate în aparatul primarului, condus de arhitectul șef. Orașul Covasna nu are 

arhitect șef, de aceea avem convenție pentru asigurarea nivelului de competență tehnică în domeniului autorizării executării lucrărilor de construcții la nivelul 
primăriei. În această situație se află încă 29 de comune din județ. Restul de 11 au în aparatul de specialitate angajat-funcționar public cu atribuții în domeniul 

urbanismului. 

 
 

IV. CABINETUL PREȘEDINTELUI 

 
În cursul anului 2017 Cabinetul Președintelui și-a îndeplinit atribuțiile în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare. Astfel, au fost realizate 

sarcinile primite de la preşedintele Consiliului Judeţean. Am stabilit, coordonat, și am realizat programul domnului președinte pentru deplasările în țară și am asigurat 

lucrările de secretariat în cabinet. 
Biroul de presă a redactat corespondențele președintelui, articolele și comunicatele de presă. Aceste articole au fost publicate și pe site-ul web al instituției. Totodată 

colegii responsabili cu presa au asigurat accesul ziariștilor la evenimentele organizate de instituție. 

Conducerea instituției a organizat conferințe de presă unde au fost invitați reprezentații presei scrise și vorbite din județ și din țară. Cu aceste ocazii au fost dezbătute 
subiecte de actualitate cu impact mediatic, concluzii și proiecte și nu în ultimul rând proiecte de investiții priorități și planuri de dezvoltare pe mai multe paliere. Aceste 

conferințe de presă au fost organizate ori de câte ori a fost nevoie pentru a veni în întâmpinarea doleanțelor populației. 

În cursul anului 2017 am continuat seria de conferințe de presă „InfoJudeţean”, aceasta fiind un eveniment lunar în cadrul căruia președintele CJ Covasna, 

Tamás Sándor relatează despre rezultatele și întâmplările administrației publice județene și ale instituțiilor. 

 

Prin serviciul de secretariat am asigurat evidenţa, ordonarea şi arhivarea documentelor specifice activităţii preşedintelui, respectiv a fost întocmită lunar Foaia 
colectivă de prezenţă pentru conducerea executivă a consiliului judeţean și pentru compartimentele aflate în subordinea președintelui, cu excepția Serviciului de 

administrare a drumurilor județene, pe care aceștia o înaintează direct Compartimentului resurse umane. 

Pe parcursul anului 2017 s-a continuat cu metoda care a dat cele mai bune rezultate privind comunicarea în cele cinci regiuni: lunar se organizează întâlniri cu 
primarii, în cele patru microregiuni din județ, respectiv trimestrial în zona Întorsura Buzăului, astfel asigurându-se comunicarea cu primarii localităţilor din judeţ în 

vederea derulării evenimentelor şi a diferitelor programe organizate în parteneriat cu Consiliul Judeţean, respectiv în vederea discutării problemelor apărute în proiectele 

de dezvoltare. Totodată s-a elaborat de către colegii din cabinet, responsabili pentru editare, informări către populație legate de unele investiții în localitățile din județ. 
Membrii cabinetului au coordonat şi asigurat planificarea, organizarea şi desfăşurarea tuturor manifestărilor, programelor şi diferitelor evenimente organizate de 

către Consiliul Judeţean Covasna, în parteneriat cu instituţiile subordonate, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în 

acest scop. 
Printre evenimentele importante organizate în anul 2017 pot fi evidențiate: inaugurarea centrului de transfuzii și a secţiei de neonatologie, lansarea „Anului 

turismului” în judeţul Covasna, Ziua Europei, Recrutarea husarilor, organizarea de conferințe pe teme economice și de dezvoltare regională, Concursul Județean al 

Pompierilor Voluntari, Festivalul Kürtöskalács-ului, Festivalul Cârnațului, evenimente menite să promoveze turismul covăsnean, conferințe legate de proiecte câștigate 
de instituție (semnări de contracte de modernizare și finanțare), întâlnirea agricultorilor de azi dar și cei pensionați, Galopiada Secuiască, Aquarius – Sărbătoarea Apelor 

Minerale, Programul primul Ghiozdan și multe altele de o mai mică anvergură. 

 

 



 14 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 15 

 
 

 
 

 
 

 



 16 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 17 

 
 

 
 

 
 

 



 18 

 

 
 

Reînnoirea bazelor de date este o muncă continuă: astfel avem baze de date cu informaţii despre primari, consilieri judeţeni, oameni de afaceri, ONG, școli și 

conducerea acestora etc. Tot pentru buna informare a cetățenilor avem campanii de informare a cetățenilor prin afișe și pliante pentru promovarea imaginii corecte 
a instituției Consiliului Județean Covasna. Știrile sunt actualizate și sunt postate pe site-ul instituției. (www.cjcv.ro) 
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V. SERVICIUL DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR JUDEŢENE 

 

În anul 2017, în cadrul administrării drumurilor publice Serviciul de Administrare a Drumurilor Judeţene a avut următoarele activităţi: 
a) asigurarea efectuării lucrărilor de întreţinere pe drumurile judeţene; 

b) investiţii; 

c) iniţierea, organizarea şi participarea la derularea procedurilor de achiziţii publice de atribuire a contractelor de lucrări, furnizare şi servicii legate de 
administrarea drumurilor, elaborare proiecte de hotărâri; 

d) eliberarea de acorduri şi autorizaţii pentru amplasamentele obiectivelor propuse a fi construite în zona drumurilor judeţene; 

e) revizii curente ale drumurilor, podurilor şi pasajelor; 
f) revizii speciale ale drumurilor, podurilor şi pasajelor; 

g) lucrări de întreţinere şi de toaletizare a drumurilor judeţene executate cu autospeciala multifuncţională UNIMOG 400; 

h) urmărirea execuţei lucrărilor, verificarea situaţiilor de lucrări,  recepţionarea şi decontarea lucrărilor; 
i) coordonarea activitaţii de transport auto al Consiliului Judeţean Covasna (întocmirea documentelor specifice activitatii, aprovizionarea cu piese de schimb, 

combustibil, etc.).  

 

A. ASIGURAREA EFECTUĂRII LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE PE DRUMURILE JUDEŢENE 

Serviciile şi lucrările  de întreţinere plătite din bugetul local pe drumurile judeţene, au fost: 
1) Servicii şi lucrări de Întreţinere curentă pe timp de iarnă;  

2) Lucrări de Întreţinere curentă pe timp de vară;  

3) Lucrări de Întreţinere periodică; 
4) Alte cheltuieli aferente administrării şi întreţinerii drumurilor judeţene. 

 

1) Serviciile şi lucrările de Întreţinere curentă pe timp de iarnă au constat din :  
a) servicii pentru deszăpeziri şi combaterea lunecuşului în perioada 1 decembrie 2016 - 31 martie 2017 şi s-au cheltuit 1.523,597,41 lei; 

b) servicii pentru deszăpeziri şi combaterea lunecuşului în perioada 19.04.2017-21.04.2017 şi s-au cheltuit 39.265,39 lei 

c) servicii pentru deszăpeziri şi combaterea lunecuşului în perioada 1 noiembrie 2017 -15 decembrie 2018 care au costat 294.903,91 lei. 
Total servicii de întreţinere curentă pe timp de iarnă achitate în anul 2017: 1.857.766,71 lei 

 

2) La lucrările de Întreţinere curentă pe timp de vară situaţia se prezintă astfel: 
S-au cheltuit în total 526.154,37 lei după cum urmează: 

a) Plombări: 

S-au executat plombări pe drumurile judeţene în cantitate totală de 4.724 mp în valoare totală de 240.321,70 lei.  

b) Întreţinere drumuri şi sectoare de drumuri pietruite 

S-au executat următoarele lucrări: 

- Întreţinere curentă DJ 121A, sectorul pietruit km 4+800-km 13+300, Sărămaș-Valea Mare, care a costat 148.297,25 lei. 
- Întreţinere curentă DJ 121A sectorul pietruit km 30+500-km 35+100,Moacșa-Angheluș, care a costat 93.405,49 lei. 

În total pentru pietruiri s-a cheltuit, în valoare de 241.702,74 lei. 

c) Întreţinere podeţe: 

Lucrările care s-au efectuat sunt prezentate în tabelul următor : 

 

Nr. 

crt. 

Idicativ drum 

judeţean 

Sector de drum / 

Poziţia kilometrică 
Natura lucrării Valoare cu TVA 

1 DJ 121F km 21+368, km19+988 

Întreținere curentă DJ 121F, reparații podeț lateral D=600,L=12m, cu țeavă 

corugată la km 21+368, reparații cameră de cădere și reparații timpan la km 
19+988 

25.888,53 

2 DJ 121F km 2+460 
Întreținere curentă DJ 121F, reparații podeț tubular în comuna Ghelința la km 

2+460 

18.241,40 

 

TOTAL 44.129,93 

 

3) La lucrări de Întreţinere periodică, s-au executat lucrări în valoare totală de 247,232.57 lei după cum urmează: 

a) Covoare bituminoase-Lucrările de acest fel  nu s-au efectuat. 

b) Asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere 

- cu forţe proprii S.A.D.J. prin formaţiunea de lucru a executat lucrări în vederea asiguării siguranţei rutiere constând în plantarea a 56 buc. stâlpi pentru 

indicatoare rutiere, montarea a 133 bucăţi de indicatoare rutiere precum și folosirea de către formaţiunea de lucru-32 găleți mixtură stocabilă ; 
- s-au achiziţionat marcaje rutiere pentru semnalizarea orizontală de 7,758 mp, în valoare totală de 144.481,11 lei  

- panouri și indicatoare de orientare, în valoare de 1.614,00 lei; 

- cu forţe proprii s-au executat lucrări de toaletizare ale drumurilor cu autospeciala multifuncţională UNIMOG 400 pentru asigurarea vizibilităţii 
circulaţiei rutiere, activitate descrisă mai detaliat la punctul G.  

Pentru asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere s-au cheltuit în total 146.095,11 lei. 

c.) Întreținere curentă DJ 121A, reparații zid de sprijin și șanț betonat la km 35+450(Angheluș) care a costat 21.865,95 lei. 

d.) Întreținere curentă DJ 121F, reparații șanț acoperit în comuna Ghelința la km 2+520, care a costat 60.408,07 lei. 

e) Întreținere curentă DJ 114, reparații zid de sprijin și șanț acoperit în comuna Poian la km 14+840, care a costat 18.863,44 lei ; 

 
4. Alte cheltuieli aferente administrării şi întreţinerii drumurilor judeţene în valoare totală de 210.933,83 lei constând în: 

- Servicii prestate de cantonieri în valoare de: 81.636,00 lei; 

- Servicii de analiză/consultanță tehnică pentru reevaluarea ofertei depuse de S.C. FINCODRUM S.A.-pentru achiziționarea contractului de lucrări ,, 
Modernizare DJ 121A Leț - Moacșa km 22+550 - 28+460, DN 13E - DN 12", care a costat 5.950,00 lei. 

- Servicii de cadastru și întabulare pentru sectoarele de drum DJ 103B (km 17+750 - 33+150), DJ 112 (km 10+100 - 18+500) și DJ 121A (km 0+000 - 

28+460), care a costat 104.520,00 lei. 
- Achiziţionarea de  mixtură stocabilă, folosită de formaţiunea de lucru a Serviciului de Administrare a Drumurilor Judeţene la întreţinerea drumurilor -

2.584,00 lei. 
- Stâlp rectractabil parcare Mihai Viteazul, care a costat 2.250,00 lei. 
- Achiziționarea și montarea a 4 bucăți de aparat de aer condiționat Vortex, care a costat 6.656,00 lei. 

- Achiziționarea a 3 bucăți sisteme de navigație GPS, care a costat 4.351,83 lei. 

- Furnizarea de telecomenzi și programarea sistemului de acționare a parcării, care a costat 5.236,.00 lei. 
 

 
 

 

 
 

 

 

TOTAL pentru asigurarea efectuării serviciilor şi executarea lucrărilor de întreţinere de vară şi iarnă pe drumurile judeţene s-au cheltuit: 

2.842.087,48 lei. 
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B. INVESTIŢII 

Din aceşti bani s-au realizat: 

 

Nr. 

crt. 
Drumul Denumirea lucrării, serviciului sau produsului achiziţionat 

Valoare achitată 

cu TVA [lei] 

1 DJ 131 Pod peste râul Olt pe DJ 131 la km 7+366, Aita Mare, judeţul Covasna-execuție lucrări 236.224,91 

2 DJ 103B Modernizare DJ 103B km 17+750-33+150 - execuție lucrări 204.245,25 

3 DJ 103B Modernizare DJ 103B km 17+750-33+150 - diriginte de șantier 5.000,00 

4 DJ 103B Modernizare DJ 103B km 17+750-33+150 – casa socială a constructorilor-taxa 0,5 % 59.264,55 

5 DJ 112 Modernizare DJ 112 de la  km 10+100-km 18+500, lim.jud.Bv-lim.UAT Sf.Gheorghe- execuție lucrări 4.353.048,05 

6 DJ 112 Modernizare DJ 112 de la  km 10+100-km 18+500, lim.jud.Bv-lim.UAT Sf.Gheorghe- diriginte de șantier 49.430,00 

7 DJ 112 Modernizare DJ 112 de la  km 10+100-km 18+500, lim.jud.Bv-lim.UAT Sf.Gheorghe- asistență tehnică 38.183,53 

8 DJ 112 
Modernizare DJ 112 de la  km 10+100-km 18+500, lim.jud.Bv-lim.UAT Sf.Gheorghe- casa socială a 

constructorilor-taxa 0,5 % 
11.620,78 

9 DJ 112 
Modernizare DJ 112 de la  km 10+100-km 18+500, lim.jud.Bv-lim.UAT Sf.Gheorghe- taxe către Inspectoratul în 

Construcții-taxa 0,1 % și 0,5 % 
14.691,10 

10 DJ 121A Modernizare DJ 121A km 22+550-28+460, DN 13E-DN11—prelungire aviz  CNADNR 228,75 

11 DJ 121A 
Modernizare DJ 121A km 22+550-28+460, DN 13E-DN11- taxe către Inspectoratul în Construcții-taxa 0,1 % și 

0,5 % 
22.918,84 

12 DJ 121A Modernizare DJ 121A km 22+550-28+460, DN 13E-DN11- execuție lucrări 956.476,53 

13 DJ 121A Modernizare DJ 121A km 22+550-28+460, DN 13E-DN11-servicii de supraveghere lucrări 2.792,48 

14 DJ 121A Modernizare DJ 121A km 22+550-28+460, DN 13E-DN11-panou de informare 1.613,88 

15 DJ 121A Modernizare DJ 121A km 22+550-28+460, DN 13E-DN11-taxă notificare SGA Covasna 334,63 

16 DJ 131 
Reabilitare drum județean ,,Interjud Covasna-Harghita” tronson Covasna DJ 131 km 22+830-38+621-Audit de 

siguranță rutieră ARR 
38.682,00 

17 DJ 131 
Reabilitare drum județean ,,Interjud Covasna-Harghita” tronson Covasna DJ 131 km 22+830-38+621- taxă 

cadastru și intabulare 
31.582,00 

18 DJ 131 Studiu de trafic pentru drumul județean DJ 131 km 22+830 - km 38+621 17.851,73 

19 DJ 122 
Reabilitare drum județean ,,Interjud Covasna-Brașov”  de la DN 12 la DN 13 prin Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și 

Măieruș-Tronson ,,Covasna de la DN 12 prin Malnaș Băi, Baraolt, până la limită Județ Augustin și Măieruș- DALI 
195.755,00 

20 DJ 122 
Reabilitare drum județean ,,Interjud Covasna-Brașov”  de la DN 12 la DN 13 prin Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și 
Măieruș-Tronson ,,Covasna de la DN 12 prin Malnaș Băi, Baraolt, până la limită Județ Augustin și Măieruș- taxă 

aviz CFR Brașov 

1.609,04 

21 DJ 122 

Reabilitare drum județean ,,Interjud Covasna-Brașov”  de la DN 12 la DN 13 prin Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și 

Măieruș-Tronson ,,Covasna de la DN 12 prin Malnaș Băi, Baraolt, până la limită Județ Augustin și Măieruș- Aviz  
SGA de competenta 

854,81 

22 DJ 122 

Reabilitare drum județean ,,Interjud Covasna-Brașov”  de la DN 12 la DN 13 prin Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și 

Măieruș-Tronson ,,Covasna de la DN 12 prin Malnaș Băi, Baraolt, până la limită Județ Augustin și Măieruș- Audit 
de siguranta ARR 

71.808,00 

23 DJ 122 

Reabilitare drum județean ,,Interjud Covasna-Brașov”  de la DN 12 la DN 13 prin Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și 

Măieruș-Tronson ,,Covasna de la DN 12 prin Malnaș Băi, Baraolt, până la limită Județ Augustin și Măieruș- taxă 
cadastru și intabulare 

65.748,00 

24 DJ131 

Demolare pod metalic existent și construire  pod nou peste  paraul Aita la km 9+951 și reamenajarea intersecției 

între  drumul judetean DJ131, și drumul județean DJ 121A, devierea circulației pe drumul județean DJ 131, cu pod 
provizoriu,  localitatea Aita Mare, judetul Covasna-PT+DDE 

53.550,00 

25 DJ131 

Demolare pod metalic existent și construire  pod nou peste  paraul Aita la km 9+951 și reamenajarea intersecției 

între  drumul judetean DJ131, și drumul județean DJ 121A, devierea circulației pe drumul județean DJ 131, cu pod 

provizoriu,  localitatea Aita Mare, judetul Covasna-taxe avize 

1.541,60 

26 DJ 121A Amenajare rigolă pe DJ 121A km 40+800-41+344- DALI 23.443,00 

27 DJ 121A Amenajare rigolă pe DJ 121A km 40+800-41+344- taxă avize 1.047,68 

28 DJ 121A Reabilitare pod pe DJ 121A, km 22+946-DALI 81.277,00 

29 DJ 121A Reabilitare pod pe DJ 121A, km 22+946-taxe avize 2.826,23 

30 DJ 121A Înlocuire podeț pe DJ 121A, km 23+985-DALI 17.969,00 

31 DJ 121A Înlocuire podeț pe DJ 121A, km 23+985- taxe avize 1.554,81 

TOTAL 6.560.076,77 

 

 

 
 

 

 

C. INIŢIEREA, ORGANIZAREA ŞI PARTICIPAREA LA DERULAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIŢII PUBLICE DE ATRIBUIRE A 

CONTRACTELOR DE LUCRĂRI, FURNIZARE ŞI SERVICII LEGATE DE ADMINISTRAREA DRUMURILOR 

 
Pentru toate lucrările de întreţinere şi reparaţii la drumurile judeţene cu finanţare din bugetul local, serviciul a participat la organizarea procedurilor de atribuire 

ale contractelor prin întocmirea fişelor de date, elaborarea caietelor de sarcini, , evaluarea ofertelor, întocmirea anexelor la contracte şi a asigurat urmărirea 

execuţei lucrărilor, recepţionarea şi decontarea lucrărilor. 

În anul 2017 s-au derulat 11 proceduri de achiziţii publice astfel: 

 

Nr. 

crt. 
Drumul Denumirea lucrării Procedura de achiziţie 

1.  DJ 121A 
Modernizare DJ 121A km 0+000 – km 22+550, Întorsura Buzăului-Valea Mare-Boroșneu Mic-Boroșneu 

Mare-DN 13E”, județul Covasna 
Licitație deschisă 

2.   Achiziționarea a 2 autoutilitare 4x4, Procedcură simplificată 

3.  DJ-uri Întreținere curentă a drumurilor județene pe timp de iarnă în perioada 01.11.2017 – 31.03.2018 Licitație deschisă 

4.  DJ 121F Întreținere curentă DJ 121F, reparații șanț acoperit în comuna Ghelința, la km 2+520, Achiziționare directă 

5.  DJ 121F Întreținere curentă DJ 121F, reparații podeț tubular în comuna Ghelința la km 2+460 Achiziționare directă 

6.  DJ 114 Întreținere curentă,DJ 114, reparații șanț acoperit în comuna Poian, la km 14+840, Achiziționare directă 

7.  DJ 121F 
Întreținere curentă DJ 121F, reparații podeț lateral D=600,L=12m, cu țeavă corugată la km 21+368, reparații 

cameră de cădere și reparații timpan la km 19+988 

Contract –conform legii 

98/2016 a A.P 

8.  DJ 121A 
Întreținere curentă DJ 121A, reparații zid de sprijin și șanț betonat la km 35+450, prelungire podeț la km 

35+100 

Contract –conform legii 

98/2016 a A.P 

TOTAL cheltuieli de investiţii şi lucrări de întreţinere pentru drumurile judeţene în anul 2017 din bugetul local al Consiliului Judeţean 

Covasna, a fost de: 9.402.164,25 lei 
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Nr. 

crt. 
Drumul Denumirea lucrării Procedura de achiziţie 

9.  DJ-uri 
Întreţinerea curentă a drumurilor publice pe timp de vară – plombări pe drumurile judeţene din judeţul 

Covasna 

Contract –conform legii 

98/2016 a A.P 

10.  DJ-uri 
Întreţinerea curentă a drumurilor publice pe timp de vară – plombări pe drumurile judeţene din judeţul 

Covasna 

Contract –conform legii 

98/2016 a A.P 

11.  DJ-uri ,,Intervenții pe drumurile județene pe timp de iarnă“ 
Contract –conform legii 

98/2016 a A.P 

 

În afara procedurilor de achiziţie publică au mai fost derulate un număr de 23 achiziţii directe. 

 

D. ELIBERAREA DE ACORDURI ŞI AUTORIZAŢII PENTRU AMPLASAMENTELE OBIECTIVELOR PROPUSE A FI CONSTRUITE ÎN 

ZONA DRUMURILOR JUDEŢENE. 

 

Această activitate s-a efectuat conform Ordinului 571/M.T.C.T., în două faze: 

1. Acordul prealabil care se eliberează la cererea beneficiarului la faza de proiectare, pentru amplasarea unor construcţii sau instalaţii în zona drumurilor; 

2. Autorizaţia de amplasare şi acces la drum, care se eliberează înainte de începerea lucrărilor în zona drumului. 
Eliberarea acordurilor şi a autorizaţiilor s-a făcut pe bază de documentaţii depuse de către solicitanţi. 

În cursul anului 2017 s-au eliberat în total 53 de acorduri prealabile şi autorizaţii de amplasare şi acces la drum, în valoare totală de 19,972,89 lei.  

 

E. REVIZII CURENTE ALE DRUMURILOR, PODURILOR ŞI PASAJELOR. 

 

Revizia drumurilor, podurilor, pasajelor are ca scop luarea din timp a măsurilor necesare desfăşurării circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă şi menţinerea 
permanentă a drumurilor în stare de viabilitate corespunzătoare. S-au verificat: partea carosabilă, acostamentele, taluzurile, şanţurile, parapeţii podurilor, 

indicatoarele de circulaţie, marcajele, lucrările de consolidări şi apărări, plantaţiile, podurile, podeţele şi pasajele. 

 

F. REVIZII SPECIALE ALE DRUMURILOR, PODURILOR ŞI PASAJELOR. 

 

Reviziile speciale s-au efectuat conform prevederilor „Normativului indicativ AND 504-2007” în baza unui program aprobat de şeful de serviciu. 
 

G. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI DE TOALETIZARE A DRUMURILOR JUDEŢENE EXECUTATE CU AUTOSPECIALA 

MULTIFUNCŢIONALĂ UNIMOG 400. 

Tabelul următor cuprinde lucrările efectuate în anul 2014 prin forţe proprii a Serviciului de Administrare a Drumurilor Judeţene, cu autospeciala UNIMOG 

400, şi formaţiunea de lucru:  

 

Denumirea lucrării U.M. Cantitate Cantitae TOTALĂ 

Tăierea acostamentelor 100 mp 0 0 

Cosirea vegetaţiei ierboase 100 mp 9964,48 996,448 ha 

Curăţire suprafeţe cu mătura mecanică Mp 0 0 ha 

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

Plantare stâlpi indicatoare rutiere Buc 56 56 buc 

Reprofilare, săpare șanțuri 100 m 0.85 85000m 

Curţirea mecanică a zăpezii Km 50.64 50.64 km 

Transport material Km 0 0 km 

Nivelare mecanică a acostamentelor Mp 0 0 ha 

Km parcuşi Km 2729 2729 km 

Ore lucrate Ore 409 409 ore 

 

H. URMĂRIREA EXECUŢEI LUCRĂRILOR, VERIFICAREA SITUAŢIILOR DE LUCRĂRI, RECEPŢIONAREA ŞI DECONTAREA 

LUCRĂRILOR. 
 

În cursul anului 2017 s-a urmărit comportarea în timp şi s-a efectuat recepţia finală la un număr de 6 lucrări contractate în anii 2015 şi 2016 . 
În anul 2017 Serviciul de Administrare a Drumurilor Judeţene a efectuat urmărirea execuţiei a 38 lucrări şi servicii, verificarea situaţiilor de lucrări, recepţia la 

terminarea lucrărilor şi decontarea acestora. Lucrările care au necesitat recepţie la terminarea lucrărilor au fost în număr de 15. 

S-au elaborat 35 proiecte de hotărâri: 
1. pentru  H.C.J. nr. 33/2017- pentru modificarea  anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 111/2014 privind aprobarea documentaţiilor 

tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

„Modernizare DJ 103B km 17+750 – 33+150” limita judeţul Braşov–Dobârlău–Bicfalău–Ozun (DN 11)–Chilieni (DN) 12” 
2. pentru H.C.J. nr. 34/2017- privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţii actualizate şi a noilor indicatori tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţie  „Modernizare DJ 112, de la km 10+100 – până la km 18+500 (limita județului Braşov - limita U.A.T. Sfântu Gheorghe)” 

3. pentru  H.C.J. nr. 35/2017- pentru modificarea  anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr.111/2014 privind aprobarea documentaţiilor 
tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

„Modernizare DJ 121A, km 0+000 – km 22+550, Întorsura Buzăului – Valea Mare – Boroșneu Mic – Boroșneu Mare – DN 13E, județul Covasna” 

4. pentru  H.C.J. nr. 36/2017- pentru modificarea  anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 60/2016 cu privire la stabilirea normativului de 
dotare cu autoturisme şi consumul de carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean 

5. pentru H.C.J. nr. 37/2017-privind trecerea din domeniul public al județului Covasna în domeniul privat al acestuia a unui pod metalic, în vederea scoaterii 

din funcțiune și demolării 

6. pentru H.C.J. nr. 38/2017- privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţie  „Demolare pod metalic existent, construire pod nou peste pârâul Aita la km 9+951 și reamenajarea intersecției între drumul județean DJ 131 și drumul 

județean DJ 121A, devierea circulației pe drumul județean DJ 131 cu pod provizoriu, localitatea Aita Mare, județul Covasna ”. 
7. pentru H.C.J. nr. 39/2017- privind modificarea și complectarea  H.C.J. nr. 44/2016 - privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru investițiile ,,Modernizare DJ 103B KM 17+750 – 33+150" limita judeţul 

Braşov – Dobârlău - Bicfalău – Ozun (DN11) – Chilieni (DN12)”, „Modernizare DJ 121A KM 0+000 – KM 22+550, Întorsura Buzăului - Valea Mare - Boroşneu 
Mic - Boroşneu Mare - DN 13E” și „ Modernizare DJ 112 KM 10+100 - KM 18+500" limita județului Braşov - limita U.A.T. Sfântu Gheorghe” 

8. pentru H.C.J. nr. 40/2017- pentru modificarea  anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 111/2014 privind aprobarea documentaţiilor 

tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 
,,Modernizare DJ 121A  Leț-Moacșa, km 22+550-28+460, DN13E-DN11” 

9. pentru H.C.J. nr. 79/2017 – privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanismde pe lângă Consiliului Județean Covasna 

10. pentru  H.C.J. nr. 93/2017- pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 60/2016 cu privire la stabilirea normativului 
de dotare cu autoturisme şi consumul de carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean 

11. pentru  H.C.J. nr. 94/2017- privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia  

,,Amenajare rigolă pe DJ 121A km 40+800-41+344” 
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12. pentru H.C.J. nr. 95/2017- privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia  

,,Reabilitare drum județean ,,Interjud Covasna-Brașov”  de la DN 12 la DN 13 prin Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și Măieruș-Tronson ,,Covasna de la DN 12 prin 

Malnaș Băi, Baraolt, până la limită Județ Augustin și Măieruș”. 
13. pentru H.C.J. nr. 112/2017 – privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor publice, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, 

pentru perioada de iarnă 2017– 2018 

14. pentru H.C.J. nr. 121/2017- privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia 
,,Reabilitare drum județean ,,Interjud Covasna-Brașov”  de la DN 12 la DN 13 prin Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și Măieruș-Tronson ,,Covasna de la DN 12 prin 

Malnaș Băi, Baraolt, până la limită Județ Augustin și Măieruș”. 

15. pentru H.C.J. nr. 122/2017- privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia 
„Reabilitare drum județean interjud COVASNA – HARGHITA, Tronson Covasna DJ131 km 22+830 – 38+621” 

16. pentru  H.C.J. nr. 143/2017 – modificarea  anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 112/2017-privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a 

drumurilor publice, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, pentru perioada de iarnă 2017– 2018 
17. pentru  H.C.J. nr. 144/2017- pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 60/2016 cu privire la stabilirea normativului 

de dotare cu autoturisme şi consumul de carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean 
18. pentru H.C.J. nr. 145/2017- pentru modificarea și complectarea  H.C.J. nr. 44/2016 - privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu 

se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru investițiile ,,Modernizare DJ 103B KM 17+750 – 33+150" limita judeţul 

Braşov – Dobârlău - Bicfalău – Ozun (DN11) – Chilieni (DN12)”, „Modernizare DJ 121A KM 0+000 – KM 22+550, Întorsura Buzăului - Valea Mare - Boroşneu 
Mic - Boroşneu Mare - DN 13E” și „ Modernizare DJ 112 KM 10+100 - KM 18+500" limita județului Braşov - limita U.A.T. Sfântu Gheorghe” 

19. pentru  H.C.J. nr. 155/2017-pentru abrogarea H.C.J. nr.147/2016 - privind aprobarea prețurilor și coeficienților ce vor fi aplicate de S.C. Drumuri și 

Poduri Covasna S.A. în calitate de operator în relația cu Județul Covasna 
20. pentru  H.C.J. nr. 161/2017- privind constituirea cu titlu gratuit  a dreptului de uz și a dreptului de servitute de trecere subterană pentru conducta de 

refulare ce urmărește zona de siguranță a DJ 121A în favoarea Comunei Ghidfalău în vederea realizării obiectivului de investiție ,,Extinderea canalizării menajere a 

localității Angheluș din comuna Ghidfalău” 
21. pentru  H.C.J. nr. 183/2017- pentru revocarea H.C.J nr.161/2017-privind constituirea cu titlu gratuit  a dreptului de uz și a dreptului de servitute de 

trecere subterană pentru conducta de refulare ce urmărește zona de siguranță a DJ 121A în favoarea Comunei Ghidfalău în vederea realizării obiectivului de 

investiție ,,Extinderea canalizării menajere a localității Angheluș din comuna Ghidfalău” 
22. pentru H.C.J. nr. 184/2017- pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 60/2016 cu privire la stabilirea 

normativului de dotare cu autoturisme şi consumul de carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean 

23. pentru H.C.J. nr. 185/2017- privind aprobarea prețurilor ce vor fi aplicate de S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. în calitate de operator în relația cu 
Județul Covasna 

24. pentru H.C.J. nr. 191/2017- pentru modificarea H.C.J. nr.109/2017 privind aprobarea proiectului de investiții cu titlul ,,Reabilitare drum județean 

,,Interjud Covasna-Brașov”  de la DN 12 la DN 13 prin Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și Măieruș-Tronson ,,Covasna de la DN 12 prin Malnaș Băi, Baraolt, până la 
limită Județ Augustin și Măieruș” precum și participarea Județului Covasna cu acest proiect în cadrul Programului Operațional regional 2014-2020, Axa prioritară 

6-Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1-stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și 

terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale. 
25. pentru  H.C.J. nr. 192/2017- pentru modificarea anexei nr .2 la H.C.J. nr. 121/2017- privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de 

intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia  ,,Reabilitare drum județean ,,Interjud Covasna-Brașov”  de la DN 12 la DN 13 prin Malnaș Băi, 

Baraolt, Augustin și Măieruș-Tronson ,,Covasna de la DN 12 prin Malnaș Băi, Baraolt, până la limită Județ Augustin și Măieruș”. 
26. pentru  H.C.J. nr. 193/2017- pentru modificarea H.C.J. nr.44/2016 privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de 

la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru investițiile ,,Modernizare DJ 103B KM 17+750 – 33+150" limita judeţul Braşov – 

Dobârlău - Bicfalău – Ozun (DN11) – Chilieni (DN12)”, „Modernizare DJ 121A KM 0+000 – KM 22+550, Întorsura Buzăului - Valea Mare - Boroşneu Mic - 
Boroşneu Mare - DN 13E”,  ,,Modernizare DJ 121A  Leț-Moacșa, km 22+550-28+460, DN13E-DN11” și „Demolare Pod Metalic existent și construire pod nou 

peste pârâul Aita la km 9+951 și reamenajarea intersecției între drumul județean DJ 131 și drumul județean DJ 121A, devierea circulației pe drumul județean DJ 

131 cu pod provizoriu, localitatea Aita Mare, județul Covasna ”. 
27. pentru  H.C.J. nr. 194/2017- pentru modificarea anexei nr .2 la H.C.J. nr. 35/2015- privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza 

Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizare DJ 121A  Leț-

Moacșa, km 22+550-28+460, DN13E-DN11” 

28. pentru  H.C.J. nr. 195/2017- pentru modificarea anexei nr.2 la H.C.J. nr. 38/2017- privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza 

Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru investiţia  „Demolare Pod Metalic existent și construire 

pod nou peste pârâul Aita la km 9+951 și reamenajarea intersecției între drumul județean DJ 131 și drumul județean DJ 121A, devierea circulației pe drumul 
județean DJ 131 cu pod provizoriu, localitatea Aita Mare, județul Covasna ”. 

29. pentru H.C.J. nr. 197/2017- privind aprobarea proiectului ,,Reabilitare drum județean ,,Interjud Covasna-Brașov”  de la DN 12 la DN 13 prin Malnaș 

Băi, Baraolt, Augustin și Măieruș-Tronson ,,Covasna de la DN 12 prin Malnaș Băi, Baraolt, până la limită Județ Augustin și Măieruș” finanțat în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6-Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1-stimularea 

mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte nr. POR/103/6/1 

respectiv a cheltuielilor legate de proiect precum și a acordului de parteneriat. 
30. pentru  H.C.J. nr. 198/2017- pentru modificarea H.C.J. nr.121/2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţie şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia  ,,Reabilitare drum județean ,,Interjud Covasna-Brașov”  de la DN 12 la DN 13 prin Malnaș Băi, Baraolt, Augustin 

și Măieruș-Tronson ,,Covasna de la DN 12 prin Malnaș Băi, Baraolt, până la limită Județ Augustin și Măieruș”. 
31. pentru  H.C.J. nr. 209/2017- privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia 

,,Reabilitare pod pe DJ 121A, km 22+946”  

32. pentru  H.C.J. nr. 210/2017- privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia 
,,Înlocuire podeț pe DJ 121A, km 23+985”  

33. pentru H.C.J. nr. 211/2017- pentru modificarea și complectarea H.C.J. nr.44/2016 privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru investițiile ,,Modernizare DJ 103B  km 17+750 – 33+150" limita judeţul 
Braşov – Dobârlău - Bicfalău – Ozun (DN11) – Chilieni (DN12)”, „Modernizare DJ 121A km 0+000 – km 22+550, Întorsura Buzăului - Valea Mare - Boroşneu 

Mic - Boroşneu Mare - DN 13E”,  ,,Modernizare DJ 121A  Leț-Moacșa, km 22+550-28+460” și „Demolare Pod Metalic existent și construire pod nou peste pârâul 

Aita la km 9+951 și reamenajarea intersecției între drumul județean DJ 131 și drumul județean DJ 121A, devierea circulației pe drumul județean DJ 131, cu pod 

provizoriu, localitatea Aita Mare, județul Covasna ”. 

34. pentru H.C.J. nr. 213/2017- pentru modificarea H.C.J.nr. 122/2017 aprobarea Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru investiţia ,,Reabilitare drum județean interjud COVASNA – HARGHITA, Tronson Covasna DJ131 km 22+830 – 38+621” 

35. pentru  H.C.J. nr. 214/2017- pentru modificarea poziției 51 din anexa la H.C.J.nr. 38/2001 

 

I. COORDONAREA ACTIVITAŢII DE TRANSPORT AUTO AL CONSILIULUI JUDEŢEAN COVASNA (ÎNTOCMIREA DOCUMENTELOR 

SPECIFICE ACTIVITATII, APROVIZIONAREA CU PIESE DE SCHIMB, COMBUSTIBIL, ETC.) 
Alături de activităţile legate de administrarea drumurilor judeţene intră în atribuţiile SADJ-ului, coordonarea activităţii de transport auto al  Consiliului 

Judeţean Covasna. Activităţile desfăşurate în anul 2017 în acest domeniu au vizat:  

- întreţinerea, repararea şi exploatarea autovehiculelor din dotarea Consiliului Judeţean Covasna 

- întocmire de programe de utilizare 
- aprovizionarea lubrifianţilor şi carburanţilor 

- efectuarea înmatriculării vehiculelor, a reviziilor şi inspecţiilor tehnice periodice ITP 

- încheierea contractelor, în ceea ce priveşte asigurările obligatorii: RCA şi Casco, efectuarea plăţii rovignetelor (taxelor de drum) 
- întocmirea actelor privind consumul de carburanţi şi lubrifianţi 
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- întocmirea fişelor activităţilor zilnice pentru fiecare maşină din dotare şi a foilor de parcurs. 

În 2017 cheltuielile totale în ceea ce priveşte întretinerea, repararea si exploatarea autovehiculelor din dotarea Consiliului Judeţean Covasna s-au ridicat la 

valoarea de 225,124.64 lei, din care: 
a)  pentru carburanţi: 80,843.75 lei  

b) asigurări + taxe drum + reparaţii+ revizii şi inspecţii: 144,280.89 lei. 
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VI. COMPARTIMENTUL RELAȚII EXTERNE 

 

La baza Programului de Relații externe aprobat prin Hotărârea nr. 41/2017 de către Consiliul Județean Covasna pentru anul 2017, a stat politica promovată de 
conducerea executivă și de plenul Consiliului Județean Covasna pentru a extinde cooperarea externă în toate domeniile, corelată cu politica externă actuală a României, 

în calitate de țară membră a Uniunii Europene. Programul de acțiuni în domeniul Relațiilor externe a fost aprobat pentru a constitui un mijloc important al dezvoltării 

regionale, economice și sociale a județului Covasna pe scena politicii regionale la nivelul Europei. 
Județul Covasna se află angrenat în acțiuni de micro-diplomație încă din anul 1993 odată cu aderarea la organizația europeană inter-regională Adunarea Regiunilor 

Europei, dar cuantificarea rezultatelor nu poate fi făcută fără a fi investigate activitățile de relații externe promotoare ce presupun intrarea și prezența județului nostru pe 

o piață unde concurează cu regiuni din centrul și estul Europei, dar în special și cu județele românești, aflate într-o competiție de atragere de parteneri vestici și fonduri 
comunitare pentru finanțarea și implementarea proiectelor locale. 

Programul de relații externe al județului pentru anul 2017 a fost aprobat din necesitatea de a dezvolta acțiuni de popularizare în străinătate a județului Covasna prin 

contacte sau/ și parteneriate, în limitele unui buget rezonabil, exercitate. 
Promovarea valorilor culturale a reprezentat de asemenea o prioritate. Prezentarea cărţii de vizită culturale a judeţului s-a făcut prin programe care s-au întins pe 

perioade lungi de timp. Au fost readuse în memoria colectivă nume şi opere literare cu greutate în viaţa culturală a judeţului. Valorile autentice fac parte din patrimoniul 
universal, timpul dovedind valoarea lor  intrinsecă. Unitate prin Diversitate este formula câștigătoare, liantul care asigură echilibru în realitățile regionale din Estul 

Europei.  

 

PRIMIRI: 

 

Președintele Autoguvernării Județului Bács - Kiskun din Ungaria s-a aflat în județul nostru în perioada 10-11 ianuarie cu scopul de a participa la o serie de întâlniri 
cu conducerea instituției noastre în cadrul cărora au fost evaluate acțiunile  comune derulate în anul 2016 și au fost stabilite noile coordonate pentru acțiunile preconizate 

a se desfășura în anul 2017. 

 
Consiliul Județean Covasna s-a numărat printre acele județe din România care s-au implicat activ atât în Comisiile de specialitate din cadrul Adunării 

Regiunilor Europene ( ARE ), în grupurile de lucru (e-health, Mocha-model de prevenție la copii și tineri, AHA –îmbătrânire sănătoasă) cât și în proiectele comune 

(Grundvig, HealthEquity 2020), precum și în diferite programe de prevenție și protecție socială. Astfel în anul 2015 consiliul județean a aderat la Comunitatea de 
Regiuni pentru Viața Asistată ( CORAL ) aprobată și prin Hot. nr 44/ 2015. Coral este o comunitate de regiuni informală – bazată pe învățare și inovație – a cărui 

scop este îmbunătățirea politicilor regionale prin transmiterea de know-how și bune practici, precum și implementarea și extinderea unor soluții inovatoare menite 

să ajute îmbătrânirea activă și sănătoasă. Această comunitate are și rolul de a conecta părțile membre din întreaga Europă- universități, firme, regiuni și 
municipalități, instituții sociale, precum și centre de cercetare și inovație  pentru a deveni colaboratori în diferite proiecte din domeniul îmbătrânirii active. Ca 

urmare a acestor implicații, consiliul județean a fost solicitat să participe ca partener într-un proiect transnațional coordonat de către Universitatea Eberhard 

Karls din Tübingen. În data de  16 martie la sediul consiliului județean s-a organizat o întâlnire cu actorii din sfera serviciilor sociale și un manager de proiete din 
cadrul Facultății de Științe a Universității  Eberhard Karls din Tübingen privind posibilitatea unei cooperări în vederea depunerii unui proiect comun pe tema 

metodelor inovative de îmbătrânire activă și sănătoasă. 

În perioada 7-9 iulie localitatea Bodoc a fost gazda celei de-a XIV ediții a Campionatului Național de Atelaje cu Doi Cai. Manifestarea a fost organizată în 
parteneriat de către Consiliul Județean Covasna, Federația Ecvestră Română și bineînțeles gazda evenimentului, Primăria Comunei Bodoc. În localitatea Olteni a 

fost amenajată o pistă ecvestră de competiție, catalogată ca cea mai frumoasă din țară. În țara noastră există doar trei terenuri de competiție, cel din Olteni fiind de 

nivel internațional. Alegerea acesteia pentru desfășurarea acestui concurs reprezintă o garanție a calității acestei investiții, Federația Ecvestră Română urmărind 
respectarea standardelor impuse pentru acest nivel. Terenul a fost proiectat de domnul Fintha Gabor din Ungaria domnia sa fiind unul dintre cei mai renumiți 

constructori de terenuri pentru concursurile de atelaje din lume. Proiectul va avea pe viitor un important rol în dezvoltarea turismului din zonă și nu numai. 

În calitate de coorganizatori am susținut această manifestare oferind ajutor ori de cîte ori ni s-a solicitat acesta. Între cele două entități administrative și 
Federația Ecvestră Română a fost semnat un Acord de Asociere în vederea implementării activităților aferente desfășurării campionatului. În concurs au fost  

înscriși 63 de cai. Au participat 18 atelaje cu doi cai și un atelaj de patru cai din Ungaria. 

În perioada 6-8 aprilie s-a desfășurat a XXVIII ediție a Zilelor Körösi Csoma Sándor. Manifestarea este dedicată ortientalistului născut la Chiuruș, o somitate 
ce a deschis canalul de comunicare dintre Europa și Orient. Drept recunoștință, de-a lungul timpului, la celelalte ediții am fost onorați de prezența reprezentanților 

Ambasadelor Indiei, Chinei, Ungariei și Libanului la București. La ediția din acest an am primit confirmarea prezenței reprezentantului Biroului de la Uniunea 

Europeană a Dalai Lama al XIV-lea din Bruxeles și a Consulatului Maghiar din Miercurea Ciuc. La debutul manifestării la acțiunile din 6 aprilie a fost prezent și 

ambasadorul Ungariei la București. 

În cadrul unei vizite înteprinse în Transilvania, vicepreşedintele Parlamentului Ungariei, însoțit de șeful de cabinet, a avut o rundă de întrevederi cu conducerea 

administrativă a judeţului, a municipiului Tîrgu Secuiesc și cu un deputat. Conform înţelegerii prealabile, data stabilită de comun acord, a fost 24 aprilie. 
O delegaţie din judeţul Jász Nagykun- Szolnok, Spitalul Județean Hatény Géza Ungaria, s-a aflat în perioada 18-19 mai într-o vizită premergătoare 

demarării screening-ului medical. Scopul acestei vizite a fost de a vizita locațiile din Micfalău și Bixad unde vor fi efectuate vizitele medicale. În acest an  

acţiunea de evaluare a sănătăţii populaţiei din aceste localități  și satele aparținătoare, evaluare ce s-a făcut de către medici specialişti în diverse specialităţi,  a fost 
în perioada 11-18 iulie.Utilitatea acestei acţiuni nu poate fi evaluată, impactul asupra populaţiei informate despre această acţiune este deja pozitiv, pentru mulţi din 

zona rurală o investigare medicală de asemnenea nivel, din păcate, rămâne doar un deziderat. Evaluarea preventivă poate fi trecerea liniei dintre sănătate şi boală, 

cu cele mai mici costuri şi cu şanse crescute de vindecare. Acțiunea nu se dorește a concura cu sistemul național de asistență medicală ci vine în completare, știut 
fiind că prevenția nu poate fi de prisos, orice investigație care poate depista o posibilă afecțiune nu poate fi decât binevenită. 

Acţiunea se înscrie în buna practică de colaborare existentă între cele două structuri administrative, la acţiunile desfăşurate în judeţul nostru, partenerul 

maghiar a răspuns cu promtitudine, participând şi implicându-se activ la reuşita acestora. În protocolul de colaborare semnat între cele două entități administrative 
se regăsește și un capitol ce face referire la sănătate. 

În perioada 27 aprilie – 1 mai, Consiliul Judeţean Covasna a organizat împreună cu partenerii din străinătate şi invitați din judeţele Hunedoara și Sibiu un 

spaţiu expoziţional denumit generic CURTEA CU RUINE destinații, arome și călătorii. Locația este un spațiu aflat în proprietatea consiliului județean la adresa 
str. Kós Károly nr. 4 din municipiul Sfîntu Gheorghe. Acest mod de a participa activ, cu partenerii, la organizarea comună de acţiuni menite să prezinte publicului 

vizitator oferte de turism, la debutul sezonului și cu predilecție în județele cu care instituția noastră este parteneră s-a dovedit a fi viabil, interesul publicului 

vizitator dovedind un impact pozitiv. Delegaţii din partea Autoguvernărilor Judeţelor Békés, Zala, Veszprém, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Csongrád, Heves, 

Jász-Nagykun, Szolnok din Ungaria vor organiza un stand unde vor fi prezentate împreună cu materialele de prezentare a ofertelor turistice, produse tradiţionale, 

meșteșugărești, gastronomice, ceramică, produse din materiale naturale și alte produse considerate de gazde că pot fi cărți de identitate pentru zonele pe care 

aceștia le reprezintă. Tangent cu programul expoziției, vor mai fi organizate întâlniri şi vizite în judeţ în localităţile care au stabilite relaţii de diferite facturi cu 

partenerii maghiari și în localități care la rândul lor, au oferte inedite ca destinații de vacanță, sau ca tezaur viu de tradiții. Acest tip de colaborări au fost 

previzionate și au fost stipulate în contractul de colaborare semnat între parteneri. 
În perioada 7–9 mai  vicepreședinta  Autoguvernării Județului Csongrád din Ungaria s-a aflat în județul nostru, într-o delegație oficială în calitate și de 

vicepreședinte al Grupului Popular European (Creștin Democrat) din cadrul Cosiliului Europei, respectiv raportor pentru limbile regionale și minoritare în UE din 

cadrul Congresului Puterilor Locale și Regionale din Europa (CPLRE).  În cadrul vizitei doamna vicepreședintă a avut câte o rundă de discuții cu reprezentanții 
administrației județene, locale, cu prefectul județului ulterior a participat la un forum cu reprezentanții organizațiilor civile din județ. Relația cu județul Csongrád 

este una funcțională, cu programe comune viabile iar vizita de acum a fost prima, oficială, în calitate de raportor. 

În perioada 12-15 iunie o delegație din județul Heves, Inspectoratul de Învățământ din Eger, Centrul Pedagogic de Învățământ s-a aflat în județul nostru. 
Scopul vizitei l-a constituit semnarea protocolului de colaborare între instituția maghiară și cea omoloagă din județul nostru. De asemenea au  mai fi organizate 

întâlniri de lucru trilaterale și cu conducerea consiliului județean. Dincolo de interesul comun purtat de cele două instituții de educație școlarizării, reducerea 

abandonului școlar, obținerea de rezultate cât mai bune la învățământ, intenția este și de a lansa și susține o relație profesională cu maghiarii din afara granițelor 
naționale. Există diferențe în modul de abordare a actului educațional dar, cu siguranță scopul final este comun și anume formarea de noi generații apte să se plieze 

într-o societate aflată într-o continuă transformare. Consiliul judeţean, prin intermediul conducerii instituției și-a arătat deschiderea spre o colaborare de calitate cu 

un partener care nu întâmplător este din județul înpreună cu care avem o relație funcțională pe multiple paliere. 
În buna practică de colaborare, se înscrie şi invitaţia adresată  partenerilor din Ungaria în vederea participării la acţiunea GALOP SECUIESC programată să 
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se desfășoare în perioada 14 - 16 iulie. La invitația conducerii instituției , directorul cabinetului președintelui Parlamentului Ungariei a răspuns pozitiv. Conex cu 

manifestarea desfășurată pe dealul Pivnița Uriașului, au mai avut loc întâlniri cu conducerea administrației județene la care au lut parte președintele și 

vicepreședintele Consiliului Județean Covasna,  președinții Consiliilor Județene Harghita și Mureș. 
Prezența distinsului oaspete a fost oportună pentru stabilirea de noi coordonate în colaborarea dintre Parlamentul Ungariei și administrația județeană din cele 

trei județe. Suportul oferit de-a lungul timpului dovedește o dată în plus existența unui parteneriat real, bine definit din care părțile au avut de câștigat. 

Consiliul Județean Covasna împreună cu Consiliul Local al Municipiului Sfîntu Gheorghe, Asociația pentru Cultură vânătorească din Ungaria și Asociația 
VADON au organizat în perioada 16-17 iunie manifestarea Întâlnirea Vânătorilor din Ținutul Secuiesc ajunsă la a VII ediție. În cadrul parteneriatului 

conducerea consiliului județean a fost de acord ca instituției noastre să îi revină asigurarea cheltuielilor de protocol pentru membrii delegațiilor din străinătate. 

Comisarul cu rang de ministru al Expoziției Mondiale de Vânătoare, ediția din anul 2021, profesori ai Universității Maghiară de Vest, președintele și membrii 
ai Asociației pentru Cultură Vânătorească din Ungaria. 

În perioada 12 – 13 august a fost organizată manifestarea consacrată comemorării luptelor purtate în zona Oiuzului în ce-a de-a doua conflagrație mondială. 

Manifestarea se înscrie în cadrul programului național cu ocazia aniversării a 100 de ani de la Marea Unire. Pe parcursul anului 2018 pe teritoriul României vor fi 
numeroase acțiuni dedicate aniversării centenarului. Intenția oficialităților este de a fi al doilea mare proiect național, după proiectul de aderare la UE. 

Localitatea Brețcu a fost gazda unor întâlniri între istorici, domniile lor prezentând prin intermediul dizertațiilor, realitatea istorică a acelor vremuri, mărturii, 
scrisori, amintiri ale celor ce au luat parte la sângeroasele confruntări de pe frontul Mărășești – Oituz. Organizatori au fost Consulatul Maghiar din Miercurea Ciuc 

și Consiliul Local Brețcu. Din partea Minsterului Maghiar de Externe, dezvoltarea politicilor transfrontaliere a fost prezent delegatul ministrului. Preşedintele 

consiliului județean a susținut o prelegere în cadrul întâlnirii. 
La invitaţia domnului preşedinte, un grup de consilieri parlamentari din regiunea Tirolul de Sud s-a aflat în județul nostru în data de 14 octombrie. Programul 

vizitei a cuprins întâlniri cu conducerea administrativă județeană și locală, senatori și deputați covăsneni. Tema abordată în cadrul discuțiilor a fost legată de 

autonomia administrativă a regiunii, motor al unei dezvoltări regionale. Exemplul de bună practică este și poate fi un model pentru viitorul regiunii noastre. 
În perioada 18 - 20 octombrie Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului împreună cu Consiliul Județean Covasna a organizat sub 

genericul 20 de ani Despre Noi –Pentru Ei o conferință având ca temă de dezbatere protecția copilului. Au fost invitați și au confirmat prezența specialiști de 

resort din Ungaria, Ministerul pentru Resurse Umane - Direcția Generală pentru Protecția Copilului și autoritatea Tutelară. 
În perioada 29 septembrie –1 octombrie Consiliul Județean Covasna a organizat prima ediție a Kürtöskalács-ul- Festivalul Deliciilor Dulci. Manifestarea se 

înscrie în seria de evenimente subscrise anului promovării turismului în județul Covasna. Pregătirea kürtöskalács-ului face parte din tradiția familiei, este momentul 

care anunță o sărbătoare, un eveniment important ce reunește membrii familiei, prietenii, vecinii și bineînțeles întâmpină și îmbie oaspeții. Cu siguranță ritualul 
pregătirii, aroma și gustul pot reprezenta o atracție turistică inedită pentru vizitatorii de oriunde. 

A doua zi a festivalului a fost consacrată unei alte specialități de cofetărie căreia puțini îi pot rezista: clătita. Pentru o rețetă desăvârșită nu poate fi exclusă apa 

minerală, un alt punct de atracție al județului pe care natura ni l-a dăruit cu generozitate. Pentru cunoscătorii perfecționiști, apa minerală poate face diferența, astfel 
organizatorii s-au gândit să lanseze concursul cea mai bună apă minerală pentru clătite și clătita cu cea mai bună apă minerală. Juriul a fost coordonat de secretarul 

Comisiei Sport, Turism și Hotelărie și secretar de stat adjunct în cadrul Ministerului Agriculturii, secretariatul pentru dezvoltarea Agriculturii și Hungarikum. 

În perioada 27 – 29 octombrie, Consiliul Judeţean Covasna a organizat cea de-a XV–ea ediție a Festivalului Cârnaților și al Verzei. Manifestarea este încă un 
mod cu impact maxim la public, de a promova turismul în județul nostru. Tradițiile culinare din zona noastră sunt unice și atrag numeroși vizitatori, ori de câte ori 

se pregătesc bucate după rețete vechi 

Pregătitul cârnaților face parte din tradiția familiilor maghiare, fiind acel moment ce adună generații în vatra satului și premerg într-un fel pregătirilor pentru 
sărbătorile de iarnă.  Această tradiție este transformată într-un alt motiv de bucurie, de a fi împreună cu familia prieteni, cunoștințe sau vecini. În piața centrală a 

orașului un număr de 70 de echipe și-au propus ca împreună și fiecare în felul său să prepare cârnați, iar a doua zi, duminică, cârnaților li s-a alăturat o altă vedetă 

culinară, o parteneră de bun gust varza. La această sărbătoare culinară a aromelor au fost invitați și partenerii din străinătate. Delegaţii din partea 
Autoguvernărilor Judeţelor Békés, Veszprém și Heves dinUngaria au organizat standuri cu produse tradiţionale şi au participat cu echipe la concurs. Tangent 

cu programul festivalului, au mai fost organizate întâlniri şi vizite în judeţ cu preponderenţă în localităţile care au stabilite relaţii de diferite facturi cu parteneri din 

Ungaria. De patru ani consecutiv Consiliul Județean Covasna, Consiliul Județean Harghita și Centrul de Cultură al Județului Covasna organizează Bienala de 
Grafică din Ținutul Secuiesc. 

 

P L E C Ă R I 

 

Obiectivul Bienalei de Grafică din Ţinutul Secuiesc este să alăture spiritul local alături de cel universal iar prin aceasta să caute și să determine locul 

tendinţelor artistice care se nasc în regiune, dar şi în alte părţi ale lumii, în cadrul trendurilor globale, atât în privinţa graficii tradiţionale, cât şi a graficii digitale. 

Astfel se doreşte realizarea acesteia prin respectarea maximală a libertăţii fără stereotipuri a artiştilor în alegerea mijloacelor, tehnicilor şi a suportului pentru 

limbajul vizual. Consiliul Judeţean Covasna a asigurat transportul materialelor de expoziție a artistei Szőke Erika - câştigătoarea marelui premiu al bienalei din 

2014- la Budapesta.Laureată a premiului principal al ediției din 2014 a Bienalei de Grafică din Ținutul Secuiesc, Szőke Erika – este absolventă a Facultății de Arte 
Plastice și Pedagogia Artei de la Universitatea Filosofică Constantin din Nitra/Slovacia, şi a avut vernisajul expoziției în Sf. Gheorghe la Galeriile Magma, în 

perioada 12-30 noiembrie 2016. 

Consiliul Județean Covasna a primit invitația de a participa la primul festival de artă şi cultură transilvăneană din Marea Britanie, intitulat Góbé Fest, la care 
sunt invitate să participe judeţele Covasna, Harghita și Mureș cu un complex material expoziţional. Acest festival de artă şi cultură a inclus un târg al 

meșteșugarilor, lansări de carte, proiecţii de film, concerte de muzică, programe de prezentare a zonei noastre din punct de vedere turistic respectiv degustare de 

produse tradiționale. Festivalul se va desfăşura în centrul oraşului Manchester, în piaţa Albert Square, în perioada 13-14 mai 2017. 
În data de 12 februarie s-a organizat o şedinţă consultativă legată de detaliile de organizare a festivalului, şedinţă la care au fost invitaţi să participe toţi 

organizatorii festivalului, printre care şi Consiliul Judeţean Covasna. La această întâlnire a fost delegat să participe vicepreşedintele I împreună cu directorea din 

Cabinetul Președintelui. 
Preşedintele Consiliul Județean Covasna a primit invitația Autoguvernării Județului Veszprém – județ înfrățit cu județul Covasna – de a participa în data de 18 

februarie 2017 la balul festiv al judeţului, organizat de către Autoguvernarea Judeţului Veszprém, trustul de media Pannon şi ziarul local Napló. Acest bal a fost 

organizat sub patronajul preşedintelui Parlamentului Ungariei şi este un bal de caritate. Sumele provenite din vânzarea biletelor de tombolă vor fi donate 
reconstruirii şcolii de la Comandău. Școala generală Horn Dávid din Comandău – construită din lemn – a fost arsă în proporţie de 25% în urma unui incendiu 

izbucnit în data de 9 ianuarie. După acest incident nefericit a luat amploare o întreagă mişcare de solidaritate din partea judeţelor înfrăţite. La rândul său şi 

Autoguvernarea Judeţului Zala a oferit suma de 500.000 HUF pentru reconstruirea şcolii Horn Dávid din Comandău. Preşedintele Consiliul Județean Covasna l-a 
delegat pe managerul județului să participe la balul festiv de la Veszprém, precum şi la întâlnirea cu conducerea Autoguvernării Judeţului Zala organizată în 17 

februarie în cadrul cărora vor fi purtate discuții despre programele de colaborare din anul 2017. 

Consiliul Judeţean Covasna a primit din partea instituției subordonate, Școala populară de arte și meserii, solicitarea de a asigura transportul elevilor la 

concursul ”Schnitta Samuel”, organizat în perioada 15-19 martie, la Veszprém. La acest concurs gastronomic a participat un grup de elevi, format din 5 copii și 

trei însoțitori. 
Plenara de Primăvară a Comisiilor Adunării Regiunilor Europene va avea loc la Londra (Marea Britanie) în perioada 21-23 martie 2017. Adunarea 

Regiunilor Europene este purtătorul de cuvânt la nivel politic al regiunilor și partenerul cheie al instituțiilor europene şi internaționale cu privire la problemele 

esențiale de competență regională în cadrul căreia Consiliul Judeţean Covasna, în calitate de membru, dorește o implicare tot mai activă. Cu ocazia acestei ediții a 
Pleanarelor ARE vor fi organizate alegeri, în cadrul președintele Comisiei pentru relații externe, relații cu instituții europene și programe transnaționale candidează 

pentru postul de președinte sau/și reprezentant pentru Egalitate de Șanse al Comisiei 3 al ARE - Cultură, educație și tineret. 

Spitalul Budai Irgalmasrendi din Budapesta a invitat conducerea Spitalului Județean de Urgență dr. Fogolyán Kristóf să participe la un schimb de experiență 
între cele două unități spitalicești. Din delegație a făcut parte și vicepreședintele II. Vizita s-a desfășurat în perioada 19-21 martie, urmărind consolidarea și 

extinderea relațiilor deja existente. 

La invitația Secretariatului de Stat pentru Politici Naționale din Budapesta, domnul președinte a participat în perioada 31 martie - 1 aprilie la o serie de 
dezbateri privind extinderea cooperării, lansarea de programe comune respectiv de evaluare a programelor desfășurate în anul 2016. Totodată au mai avut întâlniri 

și discuții cu viceprim-ministrul Ungariei și cu secretarul de stat pentru comunităţile ungare din afara ţării. 

Urmare a invitației primite din partea vicepreședintelui Autoguvernării Județului Csongrád, vicepreședintele II Consiliului Judeţean Covasna, a participat la o 
vizită de studiu având ca temă întărirea cooperării internaționale. Aceasta a fost organizată de comisia de specialitate CIVEX a Comitetului Regiunilor. 
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Evenimentul s-a desfășurat la Szeged, în data de 20 aprilie. 

Consiliul Județean Covasna a primit invitația de a participa la primul festival de artă şi cultură transilvăneană din Marea Britanie, intitulat Góbé Fest, la care 

sunt invitaţi să participe judeţele Covasna, Harghita și Mureș cu un complex material expoziţional. Acest festival de artă şi cultură a inclus un târg al 
meșteșugarilor, lansări de carte, proiecţii de film, concerte de muzică, programe de prezentare a zonei noastre din punct de vedere turistic respectiv degustare de 

produse tradiționale. 

Invitaţia a fost lansată de către Beat Bazaar Projects şi MAOSZ (Uniunea Maghiarilor din Anglia), iar festivalul s-a desfăşurat în centrul oraşului Manchester, 
în piaţa Albert Square, în perioada 13-14 mai 2017. 

Manifestarea a debutat în data de 12 mai cu programul artistic prezentat de Ansamblul de Dansuri Trei Scaune, susţinând în premieră în Manchester 

spectacolul intitulat Lăutarii. Înaintea acestui program dl. vicepreşedinte I a susţinut discursul de deschidere. Acesta a fost însoțit de un consilier din cadrul 
Cabinetul Preşedintelui și un consilier din cadrul Compartimentului de Relaţii Externe. 

Asociația Domokos din Budapesta, sub patronajul ministrului economiei naționale, organizează cea de- a III-a ediție al Festivalului Secuilor, care a avut loc în 

perioada 12-14 mai, în Parcul Millenáris din Budapesta. La acest eveniment sunt invitate să participe judeţele Covasna, Harghita și Mureș cu un material complex 
expoziţional. Festivalul are târg de meșteșuguri, lansări de carte, programe culturale, programe de prezentare a potențialului turistic al zonei noastre și nu în ultimul 

rând propune vizitatorilor degustarea unor produse culinare tradiționale. 
Anul acesta judeţul Covasna a fost prezent cu un amplu program artistic, cultural și de promovare turistică, organizat și coordonat de către Centrul de Cultură 

al Județului Covasna, Asociația de Dezvoltare a Turismului în Județul Covasna, Asociația Aquasic, respectiv Asociația Vadon. 

Consiliului Judeţean Covasna a fost reprezentat de preşedintele instituției și de directorea din Cabinetul Președintelui. 
Vicepreședintele II, a fost invitat de conducerea Autoguvernării Județului Csongrád de a participa la o vizită de lucru având ca temă, întărirea relațiilor 

instituționale de peste hotare. In cadrul programului ce s-a derulat în perioada 25-26 mai, au fost vizitate  instituții din județul  Csongrád și din Budapesta. 

În perioada 31mai -2 iunie a avut loc ediția 2017 a Adunării Generale  a ARE în Sankt Polten, Lower Austria. În cadrul Adunării Generale, 170 de regiuni 
membre ARE au ales un nou Comitet Executiv și au adoptat decizii privind privind viitorul organizației. Totodată Reuniunea de Vară a Biroului a abordat subiectul 

fierbinte al viitorului politicii de coeziune post-2020, urmare a activității Grupului Operativ, definind liniile directoare și poziția regiunilor europene. În ziua 

următoare a fost susținută o conferință tematică urmată de o vizită de studiu cu tema Cercetare, Inovație și Tineret. 
La acest eveniment județul Covasna a fost reprezentat de vicepreședintele I și de președintele Comisiei pentru relații externe, relații cu instituții europene și 

programe transnaționale din cadrul CJCV. 

Secretarul judeţului a primit invitaţia Uniunii Maghiare pentru Protecția Copilului și Tineret (MAGYISZ) cu sediul în orașul Kaposvár, de a participa la cea 
de a XI-a Conferința Internațională a Asistenților Maternali Profesioniști. 

Acest eveniment s-a desfășurat în perioada 27 iunie - 02 iulie, la Siófok, Ungaria, unde domnul secretar a participat și în calitate de preşedinte al Comisiei 

pentru Protecţia Copilului din județul Covasna. 
Președintele Consiliului Județean Covasna, a primit invitația Fundației Dunaszekcsőért Alapítvány de a trimite un grup de elevi la Tabăra Internaţională 

Lugio, organizată în localitatea Dunaszekcső, judeţul Baranya, în perioada 17-23 iulie. 

Acest program se încadrează în planul de cooperare dintre judeţele Covasna şi Baranya.  Copiii covăsneni au fost participanţi permanenţi în ultimii 10 ani în 
această tabără și în fiecare an, după merite, sunt selectaţi elevi ai şcolilor din localitățile judeţului nostru. Judeţul Covasna a fost reprezentat anul acesta de  un grup 

de 16 elevi, premianții concursului de cultură și istorie locală Barangoló, doi profesori însoțitori și de un consilier din  cadrul Biroului de învățământ, cultură, 

sănătate și relații cu ONG-uri. 
Judeţul  Heves a organizat în perioada 28 iunie - 01 iulie  un schimb de experiență destinat elevilor, intitulat Natura care ne înconjoară.  Selecția elevilor 

participanți la acest eveniment s-a făcut pe baza unui concurs de cultură generală organizat de  Biroul Europe Direct, la care s-au înscris  aproximativ șaptezeci de 

elevi. Câștigătorii concursului  au fost elevi ai Școlii Generale Jancsó Benedek din Ghelința și ai Liceului Gaál Mózes din Baraolt. Acțiunea a fost cuprinsă în 
programul cadru pentru relații externe al Consiliului Judeţean Covasna pentru 2017. 

Delegaţia a fost compusă din 10 elevi, 2 profesori însoțitori și un inspector de specialitate din cadrul Biroului de învățământ, cultură, sănătate și relații cu 

ONG-uri. 
În perioada 20-22 iunie s-a organizat la Albena (BLG) Întâlnirea Regională a Rețelelor de Informare Europe Direct din România și Bulgaria. La această 

întîlnire s-a discutat despre drepturile și rezultatele obținute în ultimii 10 ani, petrecuți cu statut de state membre în UE. În cadrul atelierelor de lucru copyright în 

UE, au fost propuse spre dezbatere problemele economice și politice prin care au trecut cele două state. 
La acest eveniment a participat șeful biroului Centrului de Informare Europe Direct Sfîntu Gheorghe. 

În urma invitației primite din partea organizatorilor, vicepreședintele I și președintele Comisiei tineret, ONG-uri și sport, au participat la Școala de vară 

desfășurată în localitatea Martos, Slovacia, în perioada 7-8 iulie. Mesajul evenimentul a fost: accentuarea rolului și importanței tinerilor, aprecierea talentului și 

valorificarea acestora în și pentru societate. 

Delegații covăsneni au fost invitați să împărtășească celorlalți participanți, experiențele legate de fondul de tineret inițiat de Consiliul Judeţean Covasna 

precum și posibilitățile de formare și pregătire, oferite de instituțiile subordonate ale acestuia. 
Programul de participare al elevilor covăsneni la Tabăra Internaţională Limes, organizată în perioada 17-23 iulie , în localitatea Dunaszekcső, judeţul Baranya 

din Ungaria, respectiv al elevilor din județul Baranya la Tabăra de vară din Setétpatak/Bățanii Mici, jud. Covasna, a fost prevăzută în programul de cooperare 

dintre judeţele Covasna şi Baranya. 
La acest program – care se derulează de 10 ani - participă permanent grupuri de elevi selecționați din diferite localități din cele două județe. 

Anul acesta, judeţul Covasna a fost reprezentat de un grup de 16 elevi și doi însoțitori din Sfântu Gheorghe iar pe baza reciprocității am fost gazdele unui grup 

de 16 elevi din judeţul Baranya la Tabăra de teatru și de teatru de păpuși „Paprika Jancsi”, organizată  în perioada 21-26 august  la Setétpatak/Bățanii Mici. 
Grupul artistic Lakóca, alcătuit din nouă artiști plastici covăsneni au organizat o expoziție la Budapesta, urmată de o alta la Balatonalmádi în perioada 3 

iunie - 3 iulie. Proiectul a fost realizat datorită efortului comun al conducerii județelelor Veszprém și Covasna, fiind prins în programul cadru pentru relații externe 

2017. 
La vernisajului expoziției din Budapesta a participat și domnul președinte, iar la Balatonalmádi au fost prezenți trei artiști plastici dintre expozanți. 

În buna practică a cooperării dintre județele Bács-Kiskun (HU) și Covasna în perioada 4-8 septembrie s-a organizat în județul nostru un program screening de 

sănătate. Directorul și medicul principal al Spitalului Județean din Kecskemét l-a invitat pe președintele consiliului județean la întâlnirea finală, în vederea 
pregătirii ultimelor detalii pentru buna desfășurare ascreeningului. Întâlnirea a avut loc în data de 28 august, la Kecskemét. 

Tot acum, domnul președinte a mai participat și la o serie dezbateri privind posibilitățile de cooperare, programe comune, organizate de Secretariatul de Stat 

pentru Politici Naționale din Budapesta, în perioada 29-30 august. 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru implementează la nivelul Regiunii Centru proiectul ,,Beyond EDP” –”Îmbunătățirea eficacității RIS3 prin 

managementul procesului de descoperire antreprenorială -EDP”, finanțat în cadrul programului de cooperare interregională al Comisiei Europene - Interreg 

Europe. Proiectul este coordonat de Regiunea Centre Val de Loire din Franța si este implementat de un consorțiu format din 10 organizații partenere provenind din 

8 state Europene. La nivelul regiunii Centru, partenerul responsabil pentru implementarea proiectului Beyond EDP este ADR Centru. 

Proiectul are ca obiectiv general îmbunătățirea strategiilor de specializare inteligentă (RIS3) prin managementul procesului de descoperire antreprenorială 
(EDP) și adaptarea mai bună a politicilor publice de cercetare și inovare la nevoile economiilor locale. Pe parcursul celor aproape 5 ani de implementare, partenerii 

proiectului vor identifica, împărtășii și transfera cele mai bune practici și modele de îmbunătățire a politicilor de promovare și susținere a domeniului specializării 

inteligente prin intermediul grupului de lucru format de nivel regional alături de care vor crea și implementa planuri de acțiune. 
Consiliului județean l-a desemnat ca membru supleant în grupul de lucru regional în cadrul proiectului Beyond EDP, pe șeful Biroului învățământ, cultură, 

sănătate, relații cu. Totodată s-a semnat un Acord de colaborare între ADR “Centru” și Consiliul Județean Covasna privind colaborarea pe bază de parteneriat 

pentru implementarea proiectului Beyond EDP. 
În această ordine de idei - sub egida proiectului mai sus amintit - consiliul județean a primit invitația de a participa la întâlnirea internațională din Lodz, 

Polonia, organizată de către Regiunea Lodzkie, în perioada 12-14 septembrie. 

La acest eveniment consiliul județean l-a delegat să participe, pe șeful Biroului învățământ, cultură, sănătate, relații cu ONG. 
În cadrul parteneriatului existent între județul Covasna și județul Heves din Ungaria și în anul trecut am avut posibilitatea  de a promova valorile și tradițiile 

noastre în cadrul evenimentului intitulat Weekendul recoltei de struguri – Eger 2017 desfășurat în perioada 8-9 septembrie. Participarea noastră la eveniment a 

inclus prezentarea zonei noastre din punct de vedere turistic, cultural și gastronomic prin degustarea produselor tradiționale, expunerea de produse manufacturate la 
târgul meșteșugarilor și prin muzica trupei de muzică folc Égvilág, care a susținut un concert. Delegația județului Covasna compusă din 19 de persoane a fost 
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condusă de un consilier din cadrul compartimentului Relaţii externe, responsabil cu organizarea acestui program. 

În perioada 14-18 septembrie s-a desfășurat în județul Zala din Ungaria prima parte a proiectului KulTúra a Végeken – tájak,ízek,székelyek, finanțat de 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Proiectul vizează promovarea tradițiilor și valorilor din cele două județe, prin workshop-uri, târgul meșteșugarilor, programe 
culturale, și nu în ultimul rând prin degustarea de produse  tradiționale. 

La acest eveniment județul Covasna a fost reprezentat de o delegație formată din zece persoane, reprezentanți ai Centrului de Cultură al Județului Covasna, ai 

Asociației pentru Dezvoltarea Turismului și Aquasic. Consiliul Județan Covasna a fost reprezentat de vicepreşedintele I (a participat la Galopul Național din 
Budapesta și a fost prezent doar la ceremonia de deschidere a Festivalului de Toamnă din Lenti) și un consilier din cadrul biroului Relații externe - responsabil 

proiect. 

Consiliul Judeţean Covasna împreună cu Primăria Municipiului Sf. Gheorghe organizează anual Galopiada Secuiască, cu scopul de a prezenta și promova 
tradiţiile ecvestre secuieşti. Evenimentul este considerat semifinala regională, premergătoarea Galopului Naţional din Budapesta. Concurenţilor care s-au clasat pe 

primele patru locuri, li s-a oferit posibilitatea să-şi demonstreze măiestria în călărit la Galopul Național din Ungaria, ce s-a desfăşurat în perioada 15-17 

septembrie, la Budapesta. Anul acesta județul Covasna a fost reprezentat de 5 concurenți, reprezentând orașele Tg. Secuiesc, Sf. Gheorghe, respectiv comunele 
Micfalău, Lunga și Vâlcele. La acest eveniment din partea Consiliul Judeţean Covasna a fost delegat să participe vicepreşedintele I, directoarea de cabinet și un 

consilier județean. 
De trei ani consecutiv Consiliul Județean Covasna, Consiliul Județean Harghita și Centrul de Cultură al județului Covasna, respectiv cel din Harghita 

organizează Bienala de Artă Fotografică din Ținutul Secuiesc. 

Evenimentul se desfășoară sub patronajul profesional al Asociației Artiștilor Fotografi din România (AAFR) şi Federația Mondială a Artiștilor Fotografi 
Maghiari (FMAFM). 

Vernisajul Expoziției a avut loc în 14 octombrie 2017, la Centrul de Artă din Transilvania din Sfântu Gheorghe. Gala Laureaţilor având loc în Sala mare a 

Teatrului Tamási Áron.Consiliul Judeţean Covasna a asigurat transportul și colectarea materialelor de expoziție,pentru expoziția din Budapesta ce a avut loc în 
perioada 22-24 septembrie. 

Consiliul Județean Covasna, prin vicepreședintele I este membru în cadrul delegației române la Congresul Puterilor Locale și Regional (CPLRE), organ 

consultativ pe lângă Consiliul Europei. Congresul are misiunea de promovare a democraţiei teritoriale, îmbunătăţirea guvernanţei locale şi regionale şi întărirea 
autonomiei autorităţilor locale. Delegația României la CPLRE este formată din 10 membri și 10 supleanți, reprezentând județe, municipii, orașe și comune. Județul 

Covasna este la al 5-lea mandat în acest forum, în cursul cărora - pe lângă participarea aleșilor la lucrările ședințelor plenare - s-au organizat mai multe evenimente: 

în 2010 judeţul Covasna a fost prezent cu un stand expoziţional de promovare în cadrul sesiunii plenare a a CPLRE, în 2015 președintele a participat la cea de-a 
XXVIII-a Sesiune a Congresului. În cursul lunii mai 2017, printr-o adresă oficială trimisă secretarului general, Consiliul Județean Covasna și-a manifestat intenția 

de a găzdui în perioada 29 mai - 1 iunie 2018 ședința Comitetului pentru guvernare, precum și conferința tematică organizată în cadrul acestei sesiuni. La această 

solicitare am primit răspuns pozitiv. 
Pentru a discuta detaliile organizatorice, precum și angajamentele legale și financiare legate de acest program, în perioada 17-20 octombrie un consilier 

județean (fost membru delegație) împreună cu vicepreședintele I s-au deplasat la Strasbourg, pentru a lua parte la a XXXIII-a ediție a Sesiunii plenare a 

Congresului. 
În scopul întăririi relațiilor de înfrățire, Consiliul Local al comunei Kaszaper din județul înfrățit Békés, din Ungaria l-a invitat pe Administratorul public al 

județului, să participe în perioada 20-22 octombrie la Festivalul şi târgul cârnatului, organizat la Békéscsaba, Ungaria. 

Festivalul se mândreşte cu o tradiţie de peste 20 de ani, devenind deja o amplă manifestare gastronomică şi de promovare a turismului,cu impact asupra 
turismului regional, subliniind o dată în plus importanţa turismului de evenimente. Parada Cârnaților este cel mai longeviv eveniment de promovare a gastronomiei 

din regiunea noastră. Este un concurs care în toamna lui 2017 a ajuns la ediţia a XV-a şi care a fost lansat de Consiliul Judeţean Covasna, după modelul „ Csabai 

Kolbászfesztivál” din Békéscsaba, Ungaria. 
În perioada 19-22 octombrie a avut loc la Békéscsaba, Ungaria Festivalul şi târgul cârnatului. An de an - pe baza reciprocității – participăm la acest la 

concurs și la programele culturale, gastronomice, organizate ca programe adiționale la acest festival. 

Și în acest an am onorat invitația Autoguvernării Judeţului Békés de a participa cu o echipă la acest concurs gastronomic. Delegația consiliului județean a fost 
alcătuită din angajați ai instituției. 

În perioada 24-25 octombrie președintele consiliului județean a avut o întâlnire cu președintele Parlamentului Ungariei. Tot acum domnia sa, a participat la o 

dezbatere privind posibilitățile de cooperare, programe comune, organizată de Secretariatul de Stat pentru Politici Naționale din Budapesta. 
În perioada 10-14 noiembrie președintele consiliului județean a întreprins o vizită oficială în Budapesta. În cadrul acesteia a avut întâlniri și discuții la 

primăria sectorului IV. despre posibilități și oportunități de cooperare.A fost invitat și a participat la Congresul partidului de guvernământ FIDESZ . În 13 

noiembrie a avut programată o vizită oficială la Universitatea Națională de Servicii Publice. 

Președintele împreună cu vicepreședintele I au fost invitați la o conferință organizată în perioada 23-24 noiembrie în localitatea Jakabszállás din județul  

Bács-Kiskun. Scopul conferinței l-a constituit prezentarea bunelor practici aplicate în domeniul dezvoltării turismului din județul Covasna. 

În perioada 30 noiembrie – 1 decembrie vicepreședintele II s-a deplasat în Budapesta în cadrul unei vizite oficiale. Domnia sa a avut întâlniri și discuții la 
Universitatea Semmelweis despre proiecte și programe educaționale. În data de 1 decembrie a fost programată o întâlnire de lucru la Ministerul Economiei 

Naționale cu secretarul de stat responsabil resurse UE, având ca subiect programele economice de dezvoltare sustenabilă, la care urmează să participe din județul 

Covasna un senator UDMR. 
Structurile de relații externe din aparatul propriu al consiliilor județene reprezintă rețeaua propice de comunicare la nivel de relații interjudețene, vizând în 

primul rând diseminarea informațiilor cu privire la oportunitățile de cooperare prin intermediul programelor comunitare. Necesitatea promovării județelor, în 

contextul politicii Uniunii Europene, precum și oportunitățile deosebite create prin participarea la derularea unor programe comunitare, obligă la eficientizarea 
structurilor tehnice de Relații Externe din cadrul consiliilor județene. Dezvoltarea unor formule de parteneriat multiregional pe terenul ARE, care joacă rolul de 

stimulator și organism de orientare a strategiei la nivel paneuropean, este voința comună în demersul județelor spre acțiuni concertate și concrete. 
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