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Nr. Hotărârea Pag. 

4 privind schimbarea denumirii Muzeului de Istorie a 

Breslelor din Tg. Secuiesc în „Muzeul de Istorie a 

Breslelor Incze László - Incze László Céhtörténeti 

Múzeum” 
 

3 

5 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, 

faza studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului de investiţii „Construire şi 

amenajare hale de depozitare şi garaje cu utilităţi 

situat în str. Recoltei nr. 3 din mun. Sf. Gheorghe, 

judeţul Covasna” 
 

3 

6 privind stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană, 

pentru beneficiarii serviciilor sociale, acordate în 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna 
 

4 

7 privind stabilirea contribuţiei consiliilor locale 

precum şi a persoanelor vârstnice la susţinerea 

serviciilor sociale acordate în cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Covasna, pe anul 2012 
 

4 

8 privind aprobarea bugetului propriu al județului 

Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean 

pe anul 2012 
 

5 

9 privind utilizarea excedentului bugetar pentru 

acoperirea temporară a golurilor de casă în anul 2012 
 

9 

10 privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Județean Covasna în Consiliul de administrație al 

Centrului Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Covasna 
 

10 

11 privind schimbarea titularului dreptului de 

administrare asupra unor imobile - construcții - aflate 

în domeniul public al județului Covasna 
 

10 

   

 

 

 

Nr. Hotărârea Pag. 

12 privind solicitarea de transmitere din proprietatea 

publică a municipiului Sfântu Gheorghe și din 

administrarea Consiliului Local al municipiului 

Sfântu Gheorghe în proprietatea publică a județului 

Covasna și în administrarea Consiliului Județean 

Covasna a terenului pe care se află depozitul 

neconform de deşeuri al municipiului Sfântu 

Gheorghe şi care constituie obiectiv al proiectului 

„Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în 

Judeţul Covasna” 
 

12 

13 privind solicitarea de transmitere din proprietatea 

publică a oraşului Întorsura Buzăului și din 

administrarea Consiliului Local al oraşului Întorsura 

Buzăului în proprietatea publică a județului Covasna 

și în administrarea Consiliului Județean Covasna a 

terenului pe care se află depozitul neconform de 

deşeuri al oraşului Întorsura Buzăului şi care 

constituie obiectiv al proiectului „Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Covasna” 
 

12 

14 privind solicitarea de transmitere din proprietatea 

publică a oraşului Covasna și din administrarea 

Consiliului Local al oraşului Covasna în proprietatea 

publică a județului Covasna și în administrarea 

Consiliului Județean Covasna a terenului pe care se 

află depozitul neconform de deşeuri al oraşului 

Covasna şi care constituie obiectiv al proiectului 

„Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în 

Judeţul Covasna” 
 

13 

15 privind transmiterea unui imobil din domeniul public 

al Judeţului Covasna şi din administrarea Consiliului 

Judeţean Covasna în domeniul public al Comunei 

Sita Buzăului şi în administrarea Consiliului Local al 

comunei Sita Buzăului 
 

13 
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Nr. Hotărârea Pag. 

16 privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din 

imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 

Gábor Áron, nr. 1, aflat în domeniul public al 

judeţului Covasna, Instituţiei Prefectului-judeţul 

Covasna 
 

14 

17 privind aprobarea participării judeţului Covasna, în 

calitate de membru fondator la constituirea 

ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNI-

TARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS 
 

15 

18 privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din 

imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, Piaţa 

Libertăţii nr. 2, aflat în domeniul public al județului 

Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean 

Covasna 
 

22 

19 privind revocarea poziţiei nr. 1 al art. 1 din Hotărârea 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 144/2011 privind 

aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse 

regulate speciale 
 

23 

20 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Centrului de Primire în Regim de 

Urgenţă „Prinţ şi Cerşetor” Sf. Gheorghe şi Serviciul 

„telefonul copilului” 
 

23 

21 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice 

a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, 

pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive, de 

recreere și de tineret, sprijinul financiar acordat 

unităților de cult din bugetul Consiliului Județean 

Covasna pe anul 2012 
 

26 

 

Nr. Hotărârea Pag. 

22 privind aprobarea „Programului judeţean pentru 

reabilitarea şi modernizarea bazelor sportive din 

mediul rural” în perioada 2012-2013 
 

33 

23 privind aprobarea asocierii judeţului Covasna cu 

municipiul Sfântu Gheorghe şi Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului 

Covasna în vederea realizării obiectivului 

„Construirea unui garaj pentru autospeciala SMURD 

în municipiul Sfântu Gheorghe” 
 

36 

24 privind aprobarea unor măsuri în vederea utilizării 

conform destinaţiei a Centrului de Agrement Zăbala 
 

37 

25 privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din 

imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 

Gábor Áron nr. 1, aflat în domeniul public al 

judeţului Covasna 
 

38 

26 privind revocarea unor hotărâri ale Consiliului 

Județean Covasna 
 

40 

27 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia 

„Reabilitarea incintei imobilului de pe str. Kós 

Károly nr. 4, mun. Sf. Gheorghe” 
 

40 

28 privind aprobarea „Programului de colaborare cu 

organizaţii neguvernamentale care desfăşoară 

activităţi de asistenţă socială, la nivelul judeţului 

Covasna, în anul 2012” 
 

41 
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HOTĂRÂREA Nr. 4/2012 

privind schimbarea denumirii Muzeului de Istorie a 

Breslelor din Tg. Secuiesc în „Muzeul de Istorie a Breslelor 

Incze László - Incze László Céhtörténeti Múzeum” 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 1 februarie 2012, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind schimbarea 

denumirii Muzeului de Istorie a Breslelor din Tg. Secuiesc în 

„Muzeul de Istorie a Breslelor Incze László - Incze László 

Céhtörténeti Múzeum”; având în vedere Raportul de specialitate 

al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică precum şi 

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Judeţean Covasna, întocmite în acest sens; 

prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea 

sau schimbarea denumirii, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 48/2003, văzând: Procesul verbal nr. 9429/10.10.2011 

al Comisiei interne pentru analizarea propunerilor privind 

atribuirea şi schimbarea de denumiri, numită prin Dispoziţia 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 301/2008, cu 

modificările ulterioare, avizul nr. 16370/26.01.2012 al Comisiei 

Judeţene Covasna de Atribuire de Denumiri, înregistrat la 

Registratura generală a Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 

617/30.01.2012, Hotărârea nr. 115/2011 a Consiliului local al 

municipiului Tg. Secuiesc cu privire la avizarea schimbării 

denumirii Muzeului de Istorie a Breslelor din mun. Tg. Secuiesc, 

în baza prevederilor art. 91 alin. (4) lit. „c” şi în temeiul art. 97, 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă schimbarea denumirii Muzeului de Istorie 

a Breslelor din Tg. Secuiesc în „Muzeul de Istorie a Breslelor 

Incze László - Incze László Céhtörténeti Múzeum”. 

Art.2. În cuprinsul tuturor actelor în vigoare, denumirea 

Muzeul de Istorie a Breslelor din Tg. Secuiesc se înlocuieşte cu 

denumirea „Muzeul de Istorie a Breslelor Incze László - Incze 

László Céhtörténeti Múzeum”. 
 

Tg. Secuiesc, la 01 februarie 2012 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

HOTĂRÂREA Nr. 5/2012 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza 

studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiţii „Construire şi amenajare hale de 

depozitare şi garaje cu utilităţi situat în str. Recoltei nr. 3 

din mun. Sf. Gheorghe, judeţul Covasna” 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 1 februarie 2012, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate cu 

indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţie 

„Construire şi amenajare hale de depozitare şi garaje cu utilităţi 

situat în str. Recoltei nr. 3 din mun. Sf. Gheorghe, judeţul 

Covasna”, având în vedere: Raportul de specialitate comun al 

Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului şi Direcţiei Economice, 

precum şi Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Judeţean Covasna întocmite în acest sens, art. 

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

modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului 

nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 

structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general 

pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, Ordinul 

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

unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind 

aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-

economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii 

şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 

obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”, cu modificările 

și completările ulterioare, văzând Avizul Comisiei Tehnico-

economice a Consiliului Judeţean Covasna nr. 1/27.01.2012, în 

baza art. 91 alin. (3) lit. „f” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din 

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

cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

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

studiu de fezabilitate, ai obiectivului de investiţii „Construire şi 

amenajare hale de depozitare şi garaje cu utilităţi situat în str. 

Recoltei nr. 3 din mun. Sf. Gheorghe, judeţul Covasna”, conform 

anexei nr. 1. 

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului 

de investiţii „Construire şi amenajare hale de depozitare şi garaje 

cu utilităţi situat în str. Recoltei nr. 3 din mun. Sf. Gheorghe, 

judeţul Covasna”, conform anexei nr. 2. 

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

hotărâre. 

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

însărcinează Direcţia Dezvoltarea Teritoriului şi Direcţia 

Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Covasna. 
 

Tg. Secuiesc, la 01 februarie 2012 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Notă: Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 5/2012 se poate studia la Compartimentul 

administrație publică. 
 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 5/2012 

INDICATORII TEHNICO–ECONOMICI 

pentru obiectivul de investiţie: Construire şi amenajare hale de depozitare şi garaje cu utilităţi situat în str. Recoltei nr. 3 din mun. Sf. Gheorghe, judeţul Covasna” 
 

1. Valoarea totală a investiţiei cu TVA: 3.512.813 lei, din care C+M: 2.565.066 lei. 

Etapa I: 1.154.622 lei fără TVA 

Etapa II: 1.036.630 lei fără TVA 

Etapa III: 646.679 lei fără TVA 

2. Durata de execuţie: 18 luni calendaristice de la încheierea contractului de lucrări. 
3. Suprafeţele specifice totale obţinute în urma realizării proiectului de investiţie: 

Garaje: 

- suprafaţa construită: 412,30 mp 
- suprafaţa construită desfăşurată: 412,30 mp 

- suprafaţa utilă: 394,37 mp 

Depozite: 

- suprafaţa construită: 589,12 mp 

- suprafaţa construită desfăşurată: 589,12 mp 

- suprafaţa utilă: 536,06 mp 
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Arhivă: 

- suprafaţa construită: 179,12 mp 

- suprafaţa construită desfăşurată: 179,12 mp 

- suprafaţa utilă: 149,54 mp 

Amenajări exterioare: 2.288,46 mp 

 

HOTĂRÂREA Nr. 6/2012 

privind stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană, 

pentru beneficiarii serviciilor sociale, acordate în cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 1 februarie 2012, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna referitor la 

proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelului alocaţiei 

zilnice de hrană, pentru beneficiarii serviciilor sociale, acordate 

în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna, având în vedere Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Covasna precum şi rapoartele comisiilor de specialitate 

întocmite în acest sens, luând în considerare: Legea nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

Hotărârea Guvernului nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului 

minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile 

colective din instituţiile publice de asistenţă socială, Hotărârea 

Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost 

pentru serviciile sociale, Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 

privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi 

funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” şi alin. (5) lit. „a” pct. 

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

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

ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se stabilește nivelul alocaţiei zilnice de hrană, 

pentru beneficiarii serviciilor sociale, acordate în cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Covasna, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre. 

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

însărcinează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna. 
 

Tg. Secuiesc, la 01 februarie 2012 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

Anexă la Hotărârea nr. 6/2012 
 

Nr. 

crt. 
Denumire 

Nivelul alocaţiei zilnice de hrană 

lei/zi şi persoană 

A. Instituţii de Asistenţă Socială pentru Copii 

1. 

Centre de plasament pentru: 

- copii între 0 - 6 luni 7 

- copii între 6 - 12 luni 7 

- copii între 1 - 4 ani 7 

- copii între 4 - 18 ani 10 

- tineri între 18 - 26 de ani 10 

2. Centre de primire 10 

3. Centre de îngrijire de zi 7 

4. Instituţii de protecţie specială destinate copilului cu handicap 10 

5. Alte instituţii publice de asistenţă socială cu regim rezidenţial sau semirezidenţial destinate protecţiei copilului 10 

6. 
Unităţi sau secţii de spital cu profil de recuperare distrofici, recuperare şi reabilitare neuropsihomotorie sau 
pentru copii infectaţi HIV/bolnavi SIDA 

19 

B. Instituţii de Asistenţă Socială pentru Persoane cu Handicap 

1. Instituţii de asistenţă socială pentru persoane cu handicap 10 

C. Instituţii de Asistenţă Socială pentru adulţi şi persoane vârstnice 

1. Cămine pentru persoane vârstnice în sistem rezidenţial sau semirezidenţial 10 

2. 
Alte instituţii publice de asistenţă socială cu regim rezidenţial sau semirezidenţial destinate persoanelor adulte, 

altele decât cele cu handicap 
10 

 

HOTĂRÂREA Nr. 7/2012 

privind stabilirea contribuţiei consiliilor locale precum şi a 

persoanelor vârstnice la susţinerea serviciilor sociale 

acordate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Covasna, pe anul 2012 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 1 februarie 2012, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind stabilirea 

contribuţiei consiliilor locale precum şi a persoanelor vârstnice 

la susţinerea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, 

pe anul 2012, având în vedere Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Covasna precum şi rapoartele comisiilor de specialitate 

întocmite în acest sens, luând în considerare: Legea nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

Hotărârea Guvernului nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului 

minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile 

colective din instituţiile publice de asistenţă socială, Hotărârea 

Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost 

pentru serviciile sociale, Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 

privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi 

funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” şi alin. (5) lit. „a” pct. 

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

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

ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se stabileşte contribuţia consiliilor locale precum şi 

a persoanelor vârstnice la susţinerea serviciilor sociale acordate 

în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna, pe anul 2012, conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. (1) Obligaţia de plată a contribuţiei revine persoanei 

vârstnice (fără a depăşi 60% din veniturile acestuia) în concurs 

cu susţinătorul legal dacă acesta realizează venituri pe membru 

de familie mai mare de 600 lei, cuantum ce se indexează prin 

hotărâre a Guvernului, în funcţie de indicele de creştere a 

preţurilor de consum prognozat an/an anterior. 
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(2) Susținătorii legali pot acoperi din veniturile proprii 

contribuţia lunară integrală printr-un angajament de plată. 

(3) Obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere în 

sarcina persoanei vârstnice şi/sau a reprezentantului sau a 

susţinătorilor legali se stabileşte printr-un angajament de plată, 

semnat de persoana vârstnică, de reprezentantul legal sau de 

susţinătorul legal, după caz. Angajamentul de plată constituie 

titlu executoriu. 

Art.3. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna va comunica lunar, până la data de 05 a 

lunii, consiliilor locale un tabel cuprinzând numele persoanelor 

beneficiare a unei forme de servicii sociale (copil/tânăr/adult cu 

dizabilităţi) care provin din unitatea administrativ-teritorială 

respectivă, menţionând totodată şi suma datorată cu titlu de 

contribuţie. 

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

însărcinează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna. 
 

Tg. Secuiesc, la 01 februarie 2012 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

Anexă la Hotărârea Nr. 7/2012 
 

Categoria 

beneficiarului 
Tipul serviciului Obligaţia de plată 

Contribuţie/ 

persoană/ 

lună 

Copil/tânăr protejat în sistem 

(beneficiar al unei măsuri speciale 

de protecţie) 
Rezidenţial Consiliile locale de la locul de provenienţă al beneficiarului 160 lei 

Persoană cu dizabilitate Rezidenţial Consiliile locale de la locul de provenienţă al beneficiarului 200 lei 

Persoană vârstnică 

Rezidenţial 

Cămin pentru persoane vârstnice 

Hăghig 

a) În principal aparţine beneficiarului (fără a depăşi 60% din 
veniturile acestuia) în concurs cu susţinătorul legal dacă realizează 

venituri pe membru de familie mai mare de 600 lei; 
b) Susţinătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuţia 

lunară integrală printr-un angajament de plată. 

650 lei 

Persoană vârstnică 

Rezidenţial 

Complex de Servicii Comunitare 

Lemnia 

a) În principal aparţine beneficiarului (fără a depăşi 60% din 

veniturile acestuia) în concurs cu susţinătorul legal dacă realizează 
venituri pe membru de familie mai mare de 600 lei; 

b) Susţinătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuţia 

lunară integrală printr-un angajament de plată. 

680 lei 

 

HOTĂRÂREA Nr. 8/2012 

privind aprobarea bugetului propriu al județului 

Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe 

anul 2012 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 1 februarie 2012, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

bugetului propriu al județului Covasna şi al instituţiilor publice 

de interes judeţean pe anul 2012, văzând Raportul Direcţiei 

Economice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate, având în vedere: Legea. nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, 

Ordinul comun al Ministerului Administrației și Internelor și al 

Ministerului Finanțelor publice nr. 286/2987/2011 privind 

aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent 

bugetului general centralizat al unităților administrativ-

teritoriale, pentru anul 2012, pe județe și municipiul București; 

adresa Ministerului Finanțelor Publice, Direcția Generală a 

Finanțelor Publice a Județului Covasna nr. 29/03.01.2012, 

înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean 

Covasna sub nr. 43/04.01.2012, Decizia Ministerului 

Finanțelor Publice, Direcția Generală a Finanțelor Publice a 

Județului Covasna nr. 15/2012; în baza art. 91 alin. (3) lit. „a” 

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

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

ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Aprobă bugetul propriu al județului Covasna şi al 

instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2012, conform 

anexelor nr. 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 

1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 

1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 

1/33, 1/34, 1/35, 1/36, 1/37 și 1/38 precum şi programul de 

investiţii pe anul 2012, conform anexei nr. 2. 

Art.2. Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 

al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii 

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

VP4, VP5, VP6, VP7 și VP8, precum şi programul de investiţii 

pe anul 2012 al acestor instituții, conform anexei nr. 2
VP

. 

Art.3. Aprobă nivelul maxim al cheltuielilor de personal și 

situația posturilor aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Covasna și al instituțiilor publice de sub autoritate pe 

anul 2012, conform anexei nr. SP. 

Art.4. Aprobă utilizarea sumei de 1.299 mii lei din 

excedentul anului precedent ca sursă de finanțare a cheltuielilor 

secțiunii de dezvoltare a bugetului pe anul 2012. 

Art.5. Anexele enumerate la art. 1-3, fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Direcţia 

Economică şi instituţiile publice vizate. 
 

Tg. Secuiesc, la 01 februarie 2012 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 8/2012 

PROGRAM DE INVESTIŢII PUBLICE PE ANUL 2012 

cu finanţare din bugetul local (mii lei) 
 

Denumire 
Program 

inițial 

TOTAL GENERAL, din care 3,825.00 

A) Investiţii în continuare 2,833.50 

C) Alte cheltuieli de investiţii 991.50 

TOTAL GENERAL, detaliat pe capitole bugetare 3,825.00 
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Denumire 
Program 

inițial 

1. Cap. 51.02 Autorităţi publice 2,065.00 

Subcap. 51.02.01.03 Autorităţi executive 2,065.00 

A) Investiţii în continuare 1,300.00 

Construcții pentru marcarea limitei de județ comuna Chichiș 90.00 

Construcții pentru marcarea limitei de județ comuna Oituz 110.00 

Lucrările de separare a utilităților comune, extindere și amenajări interioare la sediul Consiliului Județean Covasna 1,100.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 765.00 

Aparatură tehnică pentru proiectul "Supraveghere și monitorizare cu camere video a traficului rutier de la punctele de intrare/ieșire în/din 

județul Covasna" 
230.00 

Autoturism 145.00 

Refuncţionalizarea clădirii fostei Centrale termice situat pe str. Gabor Aron 70.00 

Reamenajare incintă in imobil pe str. Kos Karoly nr. 4 20.00 

Sistem de votare 200.00 

Imprimanta reţea (2 buc) 24.00 

Calculator (3 buc) 12.00 

Software (20 buc) 28.00 

Laptop (8 buc) 36.00 

2. Cap. 54.02 Alte servicii publice generale 0.00 

Subcap. 54.02.50 Alte servicii publice generale 0.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 0.00 

SMURD   

3. Cap. 65.02 Învăţământ 10.00 

Subcap. 65.02.07.04 Centrul de Resurse și Asistență Educațională 5.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 5.00 

Imprimanta multifuncțională (2 buc) 5.00 

Paragraf 65.02.07.04 Şcoala Specială Sf. Gheorghe 5.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 5.00 

Calculator (1 buc) 3.00 

Licențe Windows (1 buc) 0.90 

Licențe M. Office (1 buc) 1.10 

5. Cap. 67.02 Cultură, recreere şi religie 330.00 

Subcap. 67.02.03.02 Biblioteca Judeţeană "Bod Péter" 5.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 5.00 

Calculatoare (2 buc) 5.00 

Subcap. 67.02.03.03 Muzee 325.00 

A) Investiţii în continuare 325.00 

Lucrări de renovare parţială la corpul A al clădirii Muzeului Naţional Secuiesc parte componentă a proiectului "Reabilitarea ansamblului 

Muzeului Naţional Secuiesc" 
325.00 

6. Cap. 68.02 Asigurări şi asistenţă socială 520.00 

Subcap. 68.02.06 Asistenţă socială pentru familie şi copii 500.00 

A) Investiţii în continuare 458.50 

Extindere casă de tip familial str. Victor Babeș Sf. Gheorghe 120.00 

Extindere casă de tip familial Tinoasa 148.50 

Reabilitarea termică a clădirii Centrului de Plasament nr. 2 Tg. Secuiesc 190.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 41.50 

Autoturism 40.00 

Licenţe pentru teste psihologice 1.50 

Subcap. 68.02.04 Asistenţă acordată persoanelor în vârstă 20.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 20.00 

Mașină de spălat rufe profesională cu uscător (2 buc) 20.00 

8. Cap. 70.02 Locuințe, servicii şi dezvoltare publică 100.00 

Subcap. 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 100.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 100.00 

Locuinţe de serviciu pentru specialiști 100.00 

9. Cap. 84.02 Transporturi 550.00 

Subcap. 84.02.03.01 Drumuri şi poduri 550.00 

A) Investiţii în continuare 500.00 

Înlăturarea efectelor inundaţiilor din anul 2010 la podul din Belin la DJ 103E km 18+103 500.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 50.00 

Proiectare pod Căpeni 50.00 

10. Cap. 87.02 Alte acţiuni economice 250.00 

Subcap. 87.02.04 Turism 250.00 

A) Investiţii în continuare 250.00 

Drumul apelor minerale - LOT 1 250.00 

Transferuri 2,159.00 

Cap. 54.05.50 - Echipamente pentru îmbunătățirea intervențiilor în situații de urgentă (55.01.42) 478.00 

Cap. 51.02.01.03 - Contribuție la patrimoniul inițial (55.01.42) 45.00 

Cap. 87.02.04 - Programe PHARE - Drumul Apelor Minerale (55.01.08) 1,050.00 

Cap. 66.02.06.01 - Transferuri din bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din sănătate (51.02.28) 586.00 

Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare - Articol 56 70,309.00 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -56.01 23,682.00 

Reabilitare drum judeţean DJ 121 Covasna-Zăbala-Imeni-Catalina-Tg. Secuiesc 23,682.00 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -56.01 7,200.00 

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Fogolyán Kristóf" 7,200.00 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -56.01 38,140.00 

Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Covasna 38,140.00 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -56.01 610.00 

Promovarea a opt produse turistice din județul Covasna 610.00 

Programe din Fondul Social European (FSE) - 56.02 677.00 

Planificare strategică inovativă prin cooperare interjudeţeană 677.00 
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Anexa nr. 2VP la Hotărârea nr. 8/2012 

PROGRAM DE INVESTIŢII PUBLICE PE ANUL 2012 

cu finanţare din bugetul instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (mii lei) 
 

Denumire 
Program 

inițial 

TOTAL GENERAL, din care 2,158.00 

A) Investiţii în continuare   

B) Investiţii noi 800.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 1,358.00 

TOTAL GENERAL, detaliat pe capitole bugetare 2,153.00 

1. Cap. 54.10 Alte servicii publice generale 1.00 

Subcap. 54.10.10 Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor 1.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 1.00 

Proiect tehnic sistem de securitate 1.00 

2. Cap. 66.10 Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii 1,900.00 

Subcap. 66.10.06.01 Spitale generale 1,900.00 

B) Investiţii noi 800.00 

Execuție departament de prosectură, medicină legală (proiectare și execuție) 800.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 1,100.00 

Reparații capitale la Spitalul Județean de Urgentă ”Dr. Fogolyán Kristóf” corp B 480.00 

Unit. ORL 108.00 

Aspirator chirurgical 16.00 

Instrumente artrostopice 15.00 

Aparat EKG cu 6 canale 12 deviații  30.00 

Defibrilator 60.00 

Masa ginecologie 38.00 

Baia galvanica 30.00 

Injectomate 48.00 

Balanța analitica 3.00 

Monitoare pacient 40.00 

Torniquet automat pentru ortopedie 35.00 

Autoclav vertical 8.00 

Audiotimppanometru 35.00 

Instrumente laparoscopice 67.00 

Videoendoscop 14.00 

Elevator electric pentru bolnavi 5.00 

Termostat hidraulic 8.00 

Reproiectare instalații HVCA, instalații gaze medicinale, curenți slabi la corp B 20.00 

Proiectare amenajare acces UPU şi deviere cond. Canalizare  15.00 

Proiectare amenajare secția ORL 10.00 

Proiectare extindere SML 15.00 

3. Cap. 67.10 Cultură, recreere şi religie 202.00 

Subcap. 67.10.03.03 Muzeul Naţional Secuiesc 40.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 40.00 

Obiecte muzeale 10.00 

Dulap pentru depozitar textile 5.00 

Vitraliu 15.00 

Sistem rafturi metalice depozit 10.00 

Subcap. 67.10.03.04 Ansamblul de dansuri "Trei Scaune - Háromszék" 73.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 73.00 

Autoturism 66.00 

Cazan gaz 2.00 

Cazan gaz cu montare și aprobări 5.00 

Subcap. 67.10.03.05 Şcoala Populară de Arte şi Meserii 55.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 55.00 

Autoturism 45.00 

Programe calculator 10.00 

Subcap. 67.10.50 Centul de Cultură al Judeţului Covasna 34.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 34.00 

Imprimantă multifuncţională  9.00 

Programe calculator 25.00 

Cap. 83.10 Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare 50.00 

Subcap. 83.10.03.07 Camere agricole 50.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 50.00 

laptop (10 buc cu licenţă Windows+Office) 30.00 

calculator (5 buc cu licenţă Windows+Office) 15.00 

programe calculator - antivirus) (15 buc) 5.00 

Cap. 87.02 Alte acțiuni economice 5.00 

Subcap. 87.10.50 Alte acțiuni economice 5.00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 5.00 

Mașină de cosit iarba 5.00 
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Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 (mii lei) 
 

I. VENITURI 
 

Nr. crt. Denumirea indicatorilor Cod indicator Program 2012 

VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE     

1. Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 13,378.00 

2. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 5,940.00 

3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor 11.02.01 20,538.00 

4. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 3,357.00 

5. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 5,990.00 

6. Venituri proprii consiliu județean   2,589.00 

7. Subvenții pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 11,419.00 

8. Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea camerelor agricole 42.02.44 464.00 

9. Excedentul secțiunii de funcționare 37.02.03 -608.00 

Total (Secţiunea de funcţionare) 63,067.00 
 

VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 
 

Nr. crt. Denumirea indicatorilor Cod indicator Program 2012 

1. Fondul European de Dezvoltare Regională 45.02.01 53,393.00 

2. Fondul Social European 45.02.02 474.00 

3. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare  42.02.20 19,953.00 

4. Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate 42.02.18 566.00 

5. Vărsăminte din secțiunea de funcționare 37.02.04 608.00 

Total (Secţiunea de dezvoltare) 74,994.00 

TOTAL VENITURI 138,061.00 
 

II. CHELTUIELI 

(mii lei) 
 

Nr. 

crt. 
Instituția 

Capitolul 

bugetar 

Program 

2012 

Cheltuielile 

secţiunii de 

funcţionare 

Cheltuieli 

de personal 

Bunuri și 

servicii 

Fond 

rezervă 

Transf. pt. 

instituții 

publice 

Alte 

transf. 

Asistență 

socială 

Alte 

cheltuieli 

Cheltuielile 

secţiunii de 

dezvoltare 

Proiecte cu 

finanțare 

din FEN 

postaderare 

Transf. din BL 

pentru finanțarea 

chelt. de capital din 

dom. sănătății 

Alte 

transf. 

Cheltuieli 

de capital 

1 
Autorități publice 51.02 10,532.00 8,422.00 4,249.00 3,022.00 0.00 0.00 791.00 0.00 360.00 2,110.00 0.00 0.00 45.00 2,065.00 

Autorități executive 51.02.01.03 10,532.00 8,422.00 4,249.00 3,022.00     791.00   360.00 2,110.00     45.00 2,065.00 

2 

Alte servicii publice generale 54.02 3,858.00 3,380.00 0.00 25.00 3,003.00 352.00 0.00 0.00 0.00 478.00 0.00 0.00 478.00 0.00 

Serviciul Public Judeţean de Evidenţă a Persoanelor 54.02.10 352.00 352.00       352.00       0.00         

Alte servicii publice generale (PSI) 54.02.50 503.00 25.00   25.00           478.00     478.00 0.00 

Fond rezervă bugetară 54.02.05 3,003.00 3,003.00     3,003.00         0.00         

3 Apărare naţională (CMJ) 60.02 230.00 230.00   230.00           0.00         

4 
Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Protecţie civilă 61.02.05 100.00 100.00   100.00           0.00         

5 

Învăţământ 65.02 6,833.00 6,823.00 3,947.00 623.00 0.00 0.00 0.00 2,253.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 

Şcoala specială Sf. Gheorghe 65.02.07.04 2,317.00 2,312.00 1,962.00 350.00           5.00       5.00 

Şcoala specială Olteni 65.02.07.04 1,018.00 1,018.00 915.00 103.00           0.00         

Centrul Județean de Resurse și Asist. Ed. 65.02.07.04 1,125.00 1,120.00 1,070.00 50.00           5.00       5.00 

Lapte corn , învăţământ preșcolar 65.02.03.01 484.00 484.00           484.00   0.00         

Lapte corn , învăţământ primar 65.02.03.02 794.00 794.00           794.00   0.00         

Lapte corn , învăţământ secundar inferior 65.02.04.01 715.00 715.00           715.00   0.00         

Alte cheltuieli în domeniul învăţământului  65.02.50 380.00 380.00   120.00       260.00   0.00         

6 

Sănătate 66.02 7,786.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,786.00 7,200.00 586.00 0.00 0.00 

Spitale generale 66.02.06.01 586.00 0.00               586.00   586.00     

Reabilitare Spital Județean (POR) 66.02.06.01 7,200.00 0.00               7,200.00 7,200.00       

7 

Cultură, religie 67.02 11,601.00 11,271.00 562.00 1,413.00 0.00 5,496.00 250.00 0.00 3,550.00 330.00 0.00 0.00 0.00 330.00 

Biblioteca Judeţeană „Bod Péter” 67.02.03.02 880.00 875.00 562.00 313.00           5.00       5.00 

Muzeul Național Secuiesc 67.02.03.03 1,946.00 1,621.00       1,621.00       325.00       325.00 

Ansamblul de dansuri Háromszék 67.02.03.04 1,364.00 1,364.00       1,364.00       0.00         

Şcoala Populară de Arte şi Meserii 67.02.03.05 725.00 725.00       725.00       0.00         

Centrul de Cultură al Judeţului Covasna 67.02.03.08 1,786.00 1,786.00       1,786.00       0.00         

Servicii religioase 67.02.06 2,020.00 2,020.00             2,020.00 0.00         

Alte servicii în domeniul culturii, recreerii şi 

religiei 
67.02.50 1,805.00 1,805.00   550.00   0.00 250.00   1,005.00 0.00         

Sport 67.02.05.01 900.00 900.00   450.00         450.00 0.00         

Tineret 67.02.05.02 75.00 75.00             75.00 0.00         

Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, 

baze sport. și de agrement 
67.02.05.03 100.00 100.00   100.00           0.00         

8 
Asistenţă socială 68.02 27,844.00 27,324.00 8,778.00 7,043.00 0.00 0.00 0.00 11,303.00 200.00 520.00 0.00 0.00 0.00 520.00 

Asistenţă socială pt. familie şi copii 68.02.06 15,180.00 14,680.00 8,353.00 6,127.00         200.00 500.00       500.00 
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Nr. 

crt. 
Instituția 

Capitolul 

bugetar 

Program 

2012 

Cheltuielile 

secţiunii de 

funcţionare 

Cheltuieli 

de personal 

Bunuri și 

servicii 

Fond 

rezervă 

Transf. pt. 

instituții 

publice 

Alte 

transf. 

Asistență 

socială 

Alte 

cheltuieli 

Cheltuielile 

secţiunii de 

dezvoltare 

Proiecte cu 

finanțare 

din FEN 

postaderare 

Transf. din BL 

pentru finanțarea 

chelt. de capital din 

dom. sănătății 

Alte 

transf. 

Cheltuieli 

de capital 

Asistenţă acordată persoanelor în vârstă 68.02.04 1,245.00 1,225.00 425.00 800.00           20.00       20.00 

Asistenţă socială în caz de invalid. 68.02.05.02 11,419.00 11,419.00   116.00       11,303.00   0.00         

9 

Locuințe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 246.00 146.00   146.00           100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor 

și dezvoltării comunale  
70.02.50 146.00 146.00   146.00           0.00         

Dezvoltarea sistemului de locuințe 70.02.03.01 100.00 0.00               100.00       100.00 

10 
Protecția mediului 74.02 38,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,140.00 38,140.00 0.00 0.00 0.00 

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor 74.02.05.02 38,140.00                 38,140.00 38,140.00       

11 
Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare 83.02 464.00 464.00 0.00 0.00 0.00 464.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Camera agricolă al judeţului Covasna 83.02.03.07 464.00 464.00       464.00       0.00         

12 

Transporturi 84.02 28,589.00 4,357.00 0.00 4,357.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,232.00 23,682.00 0.00 0.00 550.00 

Drumuri şi poduri judeţene 84.02.03.01 4,907.00 4,357.00   4,357.00           550.00       550.00 

Reabilitare DJ 121 84.02.03.01 23,682.00 0.00               23,682.00 23,682.00       

13 

Alte acțiuni economice 87.02 3,137.00 550.00 0.00 36.00 0.00 290.00 224.00 0.00 0.00 2,587.00 1,287.00 0.00 1,050.00 250.00 

Turism  87.02.04 1,560.00 260.00   36.00     224.00     1,300.00     1,050.00 250.00 

Proiect 8 produse turistice 87.02.04 610.00 0.00               610.00 610.00       

Proiecte de dezvoltare multifuncționale (Strategia) 87.02.05 677.00 0.00               677.00 677.00       

Centrul de Studii Europene Arcuş 87.02.50 290.00 290.00       290.00       0.00         

Total 139,360.00 63,067.00 17,536.00 16,995.00 3,003.00 6,602.00 1,265.00 13,556.00 4,110.00 76,293.00 70,309.00 586.00 1,573.00 3,825.00 
 

III. INSTITUŢII FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII 

(mii lei) 
 

Nr. 

crt. 
Denumire instituţie 

Cod 

indicator 

VENITURI 

Total 

din care: 

CHELTUIELI 

Total 

din care: 

venituri 

proprii 
subvenţii 

Cheltuielile 

secţiunii de 

funcţionare 

Cheltuieli 

de personal 

Bunuri şi 

servicii 

Cheltuielile 

secţiunii de 

dezvoltare 

Cheltuieli 

de capital 

1 Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor 54.10.10 354.00 2.00 352.00 354.00 353.00 254.00 99.00 1.00 1.00 

2 Spitalul Judeţean de Urgenţă Dr. Fogolyán Kristóf 66.10.06.01 37,638.00 37,052.00 586.00 41,300.00 39,400.00 25,270.00 14,130.00 1,900.00 1,900.00 

3 Muzeul Naţional Secuiesc 67.10.03.03 1,721.00 100.00 1,621.00 1,721.00 1,681.00 880.00 801.00 40.00 40.00 

4 Ansamblul de dansuri Háromszék 67.10.03.04 1,524.00 160.00 1,364.00 1,524.00 1,451.00 925.00 526.00 73.00 73.00 

5 Şcoala Populară de Arte şi Meserii 67.10.03.05 925.00 200.00 725.00 925.00 870.00 610.00 260.00 55.00 55.00 

6 Centrul de Cultură al Judeţului Covasna 67.10.50 1,826.00 40.00 1,786.00 1,826.00 1,792.00 240.00 1,552.00 34.00 34.00 

7 Camera agricolă al judeţului Covasna 83.10.03.07 532.00 68.00 464.00 532.00 482.00 347.00 135.00 50.00 50.00 

8 Centrul de Studii Europene Arcuş 87.10.50 360.00 70.00 290.00 360.00 355.00 136.00 219.00 5.00 5.00 

Total 44,880.00 37,692.00 7,188.00 48,542.00 46,384.00 28,662.00 17,722.00 2,158.00 2,158.00 

 

HOTĂRÂREA Nr. 9/2012 

privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în anul 2012 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 1 februarie 2012, analizând Expunerea de motive al Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind utilizarea excedentului 

bugetar pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în anul 2012; având în vedere: Raportul Direcţiei Economice; Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 

Covasna întocmite în acest sens; art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul art. 

97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă utilizarea din excedentul anului 2011 a sumei de 6.000 mii lei pentru acoperirea golurilor temporare de casă pe parcursul anului 2012. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi Direcţia Economică. 
 

Tg. Secuiesc, la 01 februarie 2012 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
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HOTĂRÂREA Nr. 10/2012  

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean 

Covasna în Consiliul de administrație al Centrului 

Județean de Resurse și Asistență Educațională Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 1 februarie 2012, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind desemnarea 

reprezentantului Consiliului Județean Covasna în Consiliul de 

administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Covasna, având în vedere: Raportul Direcţiei 

Economice; Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Judeţean Covasna întocmite în acest sens; art. 

12 alin. (2) și (3) din Regulamentul privind organizarea şi 

funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de 

resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin Ordinul 

Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 

5555/2011; adresa Școlii Speciale Sfântu Gheorghe nr. 

1412/30.12.2011, înregistrată la Registratura generală a 

Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 324/16.01.2012; ținând 

cont de rezultatul votului secret privind desemnarea 

reprezentantului Consiliului Județean Covasna în Consiliul de 

administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență 

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

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

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

ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se desemnează dl. Henning László-János, vicepreședintele 

Consiliului Județean Covasna, ca reprezentant al Consiliului 

Județean Covasna în Consiliul de administrație al Centrului 

Județean de Resurse și Asistență Educațională Covasna. 

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

însărcinează persoana desemnată la art. 1 din prezenta hotărâre. 
 

Tg. Secuiesc, la 01 februarie 2012 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

HOTĂRÂREA Nr. 11/2012 

privind schimbarea titularului dreptului de administrare 

asupra unor imobile - construcții - aflate în domeniul 

public al județului Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 1 februarie 2012, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind transmiterea 

unor imobile - construcții - aflate în domeniul public al județului 

Covasna din administrarea Consiliului Județean Covasna în 

administrarea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret 

Covasna, având în vedere: Raportul Direcţiei Juridice şi 

Administraţie Publică, precum şi avizele comisiilor de 

specialitate, Hotărârea Guvernului nr. 1198/2011 privind 

transmiterea unor imobile (construcţii) aflate în domeniul 

public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională 

pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 

Tineret Covasna în domeniul public al judeţului Covasna şi în 

administrarea Consiliului Judeţean Covasna, art. 866 și 

următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, Legea 

nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

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

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

modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de adresa nr. 

65/25.01.2012 a Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret 

Covasna, înregistrată la Registratura generală a Consiliului 

Județean Covasna sub nr. 25.01.2012, în baza prevederilor art. 

91 alin. (1) lit. „c” şi ale art. 97 alin. (1) din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă transmiterea unor imobile - construcții - 

identificate potrivit anexei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre, aflate în domeniul public al județului 

Covasna din administrarea Consiliului Județean Covasna în 

administrarea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret 

Covasna, în vederea utilizării în conformitate cu destinația 

acestora. 

Art.2. (1) Predarea-primirea spaţiilor care formează 

obiectul prezentei hotărâri se face pe bază de proces-verbal 

încheiat între părţile interesate, în termen de cel mult 60 de zile 

de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

(2) În termenul arătat la alin. (1) se va încheia şi contractul 

de administrare în cauză, conform Contractului-cadru aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 83/2003 

privind darea în administrare, din domeniul public al judeţului 

Covasna a unor imobile în care îşi desfăşoară activitatea 

instituţiile publice de interes judeţean. 

Art.3. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean 

Covasna, domnul Tamás Sándor şi directorul executiv al 

Direcţiei Economice, domnul Ferencz Lajos cu semnarea 

contractului de administrare. 

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

nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 83/2003 

privind darea în administrare, din domeniul public al judeţului 

Covasna, a unor imobile în care îşi desfăşoară activitatea 

instituţiile publice de interes judeţean se completează în mod 

corespunzător. 

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

însărcinează Președintele Consiliului Județean Covasna, 

Direcția Juridică și Administrație Publică. Direcţia Economică. 
 

Tg. Secuiesc, la 01 februarie 2012 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
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Anexă la Hotărârea nr. 11/2012 

 

DATELE DE IDENTIFICARE A IMOBILELOR - CLĂDIRI - AFERENTE CENTRULUI DE AGREMENT ZĂBALA 

 CARE SE TRANSMIT DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDEȚEAN COVASNA ÎN ADMINISTRAREA DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET COVASNA 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea bunului Locul unde este situat imobilul 

Persoana juridică de la care se transmit 

imobilele 
Persoana juridică la care se transmit imobilele 

Caracteristicile tehnice ale 

imobilelor 

1 Tabăra Sf. Gheorghe Comuna Zăbala, Judeţul Covasna 
din domeniul public al Judeţului Covasna şi din 
administrarea Consiliului Judeţean Covasna 

în domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea 
Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna 

Corp WC-cărămidă 

2 Tabăra Sf. Gheorghe Comuna Zăbala, Judeţul Covasna 
din domeniul public al Judeţului Covasna şi din 

administrarea Consiliului Judeţean Covasna 

în domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea 

Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna 
Bucătărie-cărămidă 

3 Tabăra Sf. Gheorghe Comuna Zăbala, Judeţul Covasna 
din domeniul public al Judeţului Covasna şi din 
administrarea Consiliului Judeţean Covasna 

în domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea 
Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna 

Magazie cu pivniţă - cărămidă 

4 Tabăra Sf. Gheorghe Comuna Zăbala, Judeţul Covasna 
din domeniul public al Judeţului Covasna şi din 

administrarea Consiliului Judeţean Covasna 

în domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea 

Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna 
Căsuță tip Covasna - lemn 

5 Tabăra Sf. Gheorghe Comuna Zăbala, Judeţul Covasna 
din domeniul public al Judeţului Covasna şi din 
administrarea Consiliului Judeţean Covasna 

în domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea 
Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna 

Căsuță tip Covasna - lemn 

6 Tabăra Sf. Gheorghe Comuna Zăbala, Judeţul Covasna 
din domeniul public al Judeţului Covasna şi din 

administrarea Consiliului Judeţean Covasna 

în domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea 

Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna 
Căsuță tip Covasna - lemn 

7 Tabăra Sf. Gheorghe Comuna Zăbala, Judeţul Covasna 
din domeniul public al Judeţului Covasna şi din 
administrarea Consiliului Judeţean Covasna 

în domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea 
Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna 

Căsuță tip Covasna - lemn 

8 Tabăra Sf. Gheorghe Comuna Zăbala, Judeţul Covasna 
din domeniul public al Judeţului Covasna şi din 

administrarea Consiliului Judeţean Covasna 

în domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea 

Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna 
Căsuță tip Covasna - lemn 

9 Tabăra Sf. Gheorghe Comuna Zăbala, Judeţul Covasna 
din domeniul public al Judeţului Covasna şi din 
administrarea Consiliului Judeţean Covasna 

în domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea 
Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna 

Căsuță tip Covasna - lemn 

10 Tabăra Sf. Gheorghe Comuna Zăbala, Judeţul Covasna 
din domeniul public al Judeţului Covasna şi din 

administrarea Consiliului Judeţean Covasna 

în domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea 

Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna 
Căsuță tip Covasna - lemn 

11 Tabăra Sf. Gheorghe Comuna Zăbala, Judeţul Covasna 
din domeniul public al Judeţului Covasna şi din 
administrarea Consiliului Judeţean Covasna 

în domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea 
Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna 

Căsuță tip Covasna - lemn 

12 Tabăra Sf. Gheorghe Comuna Zăbala, Judeţul Covasna 
din domeniul public al Judeţului Covasna şi din 

administrarea Consiliului Judeţean Covasna 

în domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea 

Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna 
Căsuță tip Covasna - lemn 

13 Tabăra Sf. Gheorghe Comuna Zăbala, Judeţul Covasna 
din domeniul public al Judeţului Covasna şi din 
administrarea Consiliului Judeţean Covasna 

în domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea 
Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna 

Căsuță tip Covasna - lemn 

14 Tabăra Sf. Gheorghe Comuna Zăbala, Judeţul Covasna 
din domeniul public al Judeţului Covasna şi din 

administrarea Consiliului Judeţean Covasna 

în domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea 

Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna 
Căsuță tip Covasna - lemn 

15 Tabăra Sf. Gheorghe Comuna Zăbala, Judeţul Covasna 
din domeniul public al Judeţului Covasna şi din 
administrarea Consiliului Judeţean Covasna 

în domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea 
Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna 

Căsuță tip Covasna - lemn 

16 Tabăra Sf. Gheorghe Comuna Zăbala, Judeţul Covasna 
din domeniul public al Judeţului Covasna şi din 

administrarea Consiliului Judeţean Covasna 

în domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea 

Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna 
Căsuță tip Covasna - lemn 

17 Tabăra Sf. Gheorghe Comuna Zăbala, Judeţul Covasna 
din domeniul public al Judeţului Covasna şi din 
administrarea Consiliului Judeţean Covasna 

în domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea 
Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna 

Căsuță tip Covasna - lemn 

18 Tabăra Sf. Gheorghe Comuna Zăbala, Judeţul Covasna 
din domeniul public al Judeţului Covasna şi din 

administrarea Consiliului Judeţean Covasna 

în domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea 

Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna 
Căsuță tip Covasna - lemn 

19 Tabăra Sf. Gheorghe Comuna Zăbala, Judeţul Covasna 
din domeniul public al Judeţului Covasna şi din 
administrarea Consiliului Judeţean Covasna 

în domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea 
Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna 

Căsuță tip L - lemn 

20 Tabăra Sf. Gheorghe Comuna Zăbala, Judeţul Covasna 
din domeniul public al Judeţului Covasna şi din 

administrarea Consiliului Judeţean Covasna 

în domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea 

Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna 
Căsuță tip L - lemn 
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HOTĂRÂREA Nr. 12/2012 

privind solicitarea de transmitere din proprietatea publică 

a municipiului Sfântu Gheorghe și din administrarea 

Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe în 

proprietatea publică a județului Covasna și în 

administrarea Consiliului Județean Covasna a terenului pe 

care se află depozitul neconform de deşeuri al municipiului 

Sfântu Gheorghe şi care constituie obiectiv al proiectului 

„Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul 

Covasna” 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 1 februarie 2012, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind solicitarea de 

transmitere din proprietatea publică a municipiului Sfântu 

Gheorghe și din administrarea Consiliului Local al municipiului 

Sfântu Gheorghe în proprietatea publică a județului Covasna și 

în administrarea Consiliului Județean Covasna a terenului pe 

care se află depozitul neconform de deşeuri al municipiului 

Sfântu Gheorghe, obiectiv al proiectului „Sistem de Management 

Integrat al Deşeurilor în Judeţul Covasna”, văzând: Raportul de 

specialitate întocmit de Direcția de Dezvoltare a Teritoriului, 

precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, 

având în vedere prevederile: Legii nr. 287/2009 privind Codul 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 91 

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

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

modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă solicitarea de transmitere din proprietatea 

publică a municipiului Sfântu Gheorghe și din administrarea 

Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe în 

proprietatea publică a județului Covasna și în administrarea 

Consiliului Județean Covasna, până la realizarea investiției de 

închidere a depozitelor de deşeuri neconforme, a terenului pe 

care se află depozitul neconform de deşeuri al municipiului 

Sfântu Gheorghe şi care constituie obiectiv al proiectului 

„Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul 

Covasna”, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Consiliul Judeţean Covasna se obligă să închidă 

depozitul neconform de deşeuri al municipiului Sfântu 

Gheorghe, urmând ca după recepţia lucrărilor să retransmită 

imobilul în cauză în proprietatea publică a municipiului Sfântu 

Gheorghe. 

Art.3. Predarea-preluarea imobilului prevăzut în anexă se 

face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate. 

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

însărcinează Președintele Consiliului Județean Covasna, 

Direcția Dezvoltare a Teritoriului și Direcţia Juridică şi 

Administraţie Publică din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna. 
 

Tg. Secuiesc, la 01 februarie 2012 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

Anexă la Hotărârea nr. 12/2012 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale imobilului al cărui transmitere se solicită din proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe şi din administrarea consiliului local al 

municipiului Sfântu Gheorghe în proprietatea publică a judeţului Covasna şi în administrarea consiliului judeţean Covasna şi care constituie obiectiv al 

proiectului „sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Covasna” 
 

Nr. 

crt. 

Unitatea 

administrativ 

teritorială 

Denumire 

imobil 
Adresa/Locația Proprietar Administrator 

Descrierea 

imobilului 
Date de identificare 

1. Sfântu Gheorghe 
Depozit de 

deşeuri 

Sfântu Gheorghe, 

Str. Jókai Mór, Fn 

Municipiul Sf. 

Gheorghe 

Consiliul Local al 

municipiului Sf. 
Gheorghe 

Teren cu 

suprafaţă de 
67.901 mp 

CF nr. 21867,nr. cad. 

9846 

 
HOTĂRÂREA Nr. 13/2012 

privind solicitarea de transmitere din proprietatea publică 

a oraşului Întorsura Buzăului și din administrarea 

Consiliului Local al oraşului Întorsura Buzăului în 

proprietatea publică a județului Covasna și în 

administrarea Consiliului Județean Covasna a terenului pe 

care se află depozitul neconform de deşeuri al oraşului 

Întorsura Buzăului şi care constituie obiectiv al proiectului 

„Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul 

Covasna” 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 1 februarie 2012, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind solicitarea 

de transmitere din proprietatea publică a oraşului Întorsura 

Buzăului și din administrarea Consiliului Local al oraşului 

Întorsura Buzăului în proprietatea publică a județului Covasna 

și în administrarea Consiliului Județean Covasna a terenului pe 

care se află depozitul neconform de deşeuri al oraşului 

Întorsura Buzăului, obiectiv al proiectului „Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Covasna”, 

văzând: Raportul de specialitate întocmit de Direcția de 

Dezvoltare a Teritoriului, precum și rapoartele de avizare ale 

comisiilor de specialitate, având în vedere prevederile: Legii 

nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, Legii nr. 

213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările şi 

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

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

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă solicitarea de transmitere din proprietatea 

publică a oraşului Întorsura Buzăului și din administrarea 

Consiliului Local al oraşului Întorsura Buzăului în proprietatea 

publică a județului Covasna și în administrarea Consiliului 

Județean Covasna, până la realizarea investiției de închidere a 

depozitelor de deşeuri neconforme, a terenului pe care se află 

depozitul neconform de deşeuri al oraşului Întorsura Buzăului 

şi care constituie obiectiv al proiectului „Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Covasna”, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Consiliul Judeţean Covasna se obligă să închidă 

depozitul neconform de deşeuri al oraşului Întorsura Buzăului, 

urmând ca după recepţia lucrărilor să retransmită imobilul în 

cauză în proprietatea publică a oraşului Întorsura Buzăului. 

Art.3. Predarea-preluarea imobilului prevăzut în anexă se 

face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate. 

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

însărcinează Președintele Consiliului Județean Covasna, 

Direcția Dezvoltare a Teritoriului și Direcţia Juridică şi 

Administraţie Publică din cadrul aparatului de specialitate al 
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Consiliului Judeţean Covasna. 
 

Tg. Secuiesc, la 01 februarie 2012 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

 

 

 

 

 

Anexă la Hotărârea nr. 13/2012 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale imobilului al cărui transmitere se solicită din proprietatea publică a oraşului Întorsura Buzăului şi din administrarea consiliului local al oraşului 

Întorsura Buzăului în proprietatea publică a judeţului Covasna şi în administrarea consiliului judeţean Covasna şi care constituie obiectiv al proiectului 

„sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Covasna” 
 

Nr. 

crt. 

Unitatea 

administrativ 

teritorială 

Denumire 

imobil 
Adresa/Locația Proprietar Administrator 

Descrierea 

imobilului 
Date de identificare 

1. 
Întorsura 

Buzăului 

Depozit de 

deşeuri 

Intravilan 

Întorsura Buzăului 

Orașul 

Întorsura 
Buzăului 

Consiliul Local al 

oraşului Întorsura 
Buzăului 

Teren cu 

suprafaţă 15.544 
mp 

CF nr. 23275, nr. cad. 

23275 

 
HOTĂRÂREA Nr. 14/2012 

privind solicitarea de transmitere din proprietatea publică 

a oraşului Covasna și din administrarea Consiliului Local 

al oraşului Covasna în proprietatea publică a județului 

Covasna și în administrarea Consiliului Județean Covasna 

a terenului pe care se află depozitul neconform de deşeuri 

al oraşului Covasna şi care constituie obiectiv al proiectului 

„Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul 

Covasna” 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 1 februarie 2012, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind solicitarea 

de transmitere din proprietatea publică a oraşului Covasna și 

din administrarea Consiliului Local al oraşului Covasna în 

proprietatea publică a județului Covasna și în administrarea 

Consiliului Județean Covasna a terenului pe care se află 

depozitul neconform de deşeuri al oraşului Covasna, obiectiv al 

proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în 

Judeţul Covasna”, văzând: Raportul de specialitate întocmit de 

Direcția de Dezvoltare a Teritoriului, precum și rapoartele de 

avizare ale comisiilor de specialitate, având în vedere 

prevederile: Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 

Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările 

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

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

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

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă solicitarea de transmitere din proprietatea 

publică a oraşului Covasna și din administrarea Consiliului 

Local al oraşului Covasna în proprietatea publică a județului 

Covasna și în administrarea Consiliului Județean Covasna, 

până la realizarea investiției de închidere a depozitelor de 

deşeuri neconforme, a terenului pe care se află depozitul 

neconform de deşeuri al oraşului Covasna şi care constituie 

obiectiv al proiectului „Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor în Judeţul Covasna”, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Consiliul Judeţean Covasna se obligă să închidă 

depozitul neconform de deşeuri al oraşului Covasna, urmând ca 

după recepţia lucrărilor să retransmită imobilul în cauză în 

proprietatea publică a oraşului Covasna. 

Art.3. Predarea-preluarea imobilului prevăzut în anexă se 

face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate. 

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

însărcinează Președintele Consiliului Județean Covasna, 

Direcția Dezvoltare a Teritoriului și Direcţia Juridică şi 

Administraţie Publică din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna. 
 

Tg. Secuiesc, la 01 februarie 2012 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

Anexă la Hotărârea nr. 14/2012 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale imobilului al cărui transmitere se solicită din proprietatea publică a oraşului Covasna şi din administrarea consiliului local al oraşului Covasna în 

proprietatea publică a judeţului Covasna şi în administrarea consiliului judeţean Covasna şi care constituie obiectiv al proiectului „sistem de 

management integrat al deşeurilor în judeţul Covasna” 
 

Nr. 

crt. 

Unitatea 

administrativ 

teritorială 

Denumire 

imobil 
Adresa/Locația Proprietar Administrator 

Descrierea 

imobilului 
Date de identificare 

1.  Covasna Rampa de 

gunoi 

Sat Chiuruş Oraşul Covasna Consiliul Local al 

oraşului Covasna 

Teren cu 

suprafaţa de 

6.500 mp 

CF 25308, nr. cad. 

25308 

 
HOTĂRÂREA Nr. 15/2012 

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al 

Judeţului Covasna şi din administrarea Consiliului 

Judeţean Covasna în domeniul public al Comunei Sita 

Buzăului şi în administrarea Consiliului Local al comunei 

Sita Buzăului 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 1 februarie 2012, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind transmiterea 

unui imobil din domeniul public al Judeţului Covasna şi din 

administrarea Consiliului Judeţean Covasna în domeniul public 

al Comunei Sita Buzăului şi în administrarea Consiliului Local al 

comunei Sita Buzăului, având în vedere: Raportul Direcţiei 

Juridice şi Administraţie Publică precum şi avizele comisiilor de 

specialitate, Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 

Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările 

ulterioare, H.G. nr. 1198/2011 privind transmiterea unor imobile 
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(construcţii) aflate în domeniul public al statului şi în 

administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna în domeniul 

public al judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului 

Judeţean Covasna, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sita 

Buzăului nr. 50/2011 privind solicitarea transmiterii Centrului de 

agrement Crasna situate în comuna Sita Buzăului, satul Crasna, 

din domeniul public al Judeţului Covasna şi din administrarea 

Consiliului Judeţean Covasna în domeniul public al Comunei 

Sita Buzăului şi în administrarea Consiliului Local al comunei 

Sita Buzăului, în baza prevederilor art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în 

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

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă transmiterea imobilului (construcţii) situat 

în comuna Sita Buzăului, satul Crasna, având datele de 

identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre, din domeniul public al judeţului Covasna şi 

din administrarea Consiliului Judeţean Covasna, în domeniul 

public al Comunei Sita Buzăului şi în administrarea Consiliului 

Local al comunei Sita Buzăului, cu obligaţia de a menţine 

destinaţia imobilului preluat. 

Art.2. Predarea respectiv preluarea imobilului identificat 

potrivit anexei se face pe bază de proces-verbal încheiat între 

Consiliul Judeţean Covasna şi Consiliul Local al comunei Sita 

Buzăului, în termen de cel mult 60 de zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Direcţia 

Juridică şi Administraţie Publică şi Consiliul Local al comunei 

Sita Buzăului. 
 

Tg. Secuiesc, la 01 februarie 2012 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

Anexă la Hotărârea nr. 15/2012 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale imobilului care se transmite din domeniul public al judeţului Covasna şi din administrarea consiliului judeţean Covasna în domeniul public al 

comunei Sita Buzăului şi în administrarea consiliului local al comunei Sita Buzăului 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

bunului 
Locul unde este situat imobilul 

Persoana juridică de la care se transmit 

imobilele 

Persoana juridică la care se 

transmit imobilele 

Caracteristicile 

tehnice ale imobilelor 

1 
Tabăra 

Sf. Gheorghe 

Comuna Sita Buzăului, Sat Crasna, 

Judeţul Covasna 

Domeniul public al Judeţului Covasna, 

administrarea Consiliului Judeţean Covasna 

Domeniul public al Comunei Sita 

Buzăului, administrarea Consiliului 

Local al comunei Sita Buzăului 

Magazie din lemne - 

cărămidă, acoperiş terasă 

2 
Tabăra 

Sf. Gheorghe 

Comuna Sita Buzăului, Sat Crasna, 

Judeţul Covasna 

Domeniul public al Judeţului Covasna, 

administrarea Consiliului Judeţean Covasna 

Domeniul public al Comunei Sita 

Buzăului, administrarea Consiliului 

Local al comunei Sita Buzăului 

Clădire anexă - cărămidă, 

acoperiş şarpantă 

3 
Tabăra 

Sf. Gheorghe 

Comuna Sita Buzăului, Sat Crasna, 

Judeţul Covasna 

Domeniul public al Judeţului Covasna, 

administrarea Consiliului Judeţean Covasna 

Domeniul public al Comunei Sita 

Buzăului, administrarea Consiliului 

Local al comunei Sita Buzăului 

Grup Sanitar - cărămidă, 

acoperiş şarpantă 

4 
Tabăra 

Sf. Gheorghe 

Comuna Sita Buzăului, Sat Crasna, 

Judeţul Covasna 

Domeniul public al Judeţului Covasna, 

administrarea Consiliului Judeţean Covasna 

Domeniul public al Comunei Sita 

Buzăului, administrarea Consiliului 

Local al comunei Sita Buzăului 

Grup Sanitar - cărămidă, 

acoperiş şarpantă 

5 
Tabăra 

Sf. Gheorghe 

Comuna Sita Buzăului, Sat Crasna, 

Judeţul Covasna 

Domeniul public al Judeţului Covasna, 

administrarea Consiliului Judeţean Covasna 

Domeniul public al Comunei Sita 

Buzăului, administrarea Consiliului 

Local al comunei Sita Buzăului 

Căsuţă Camping - lemn 

6 
Tabăra 

Sf. Gheorghe 

Comuna Sita Buzăului, Sat Crasna, 

Judeţul Covasna 

Domeniul public al Judeţului Covasna, 

administrarea Consiliului Judeţean Covasna 

Domeniul public al Comunei Sita 

Buzăului, administrarea Consiliului 

Local al comunei Sita Buzăului 

Căsuţă Camping - lemn 

7 
Tabăra 

Sf. Gheorghe 

Comuna Sita Buzăului, Sat Crasna, 

Judeţul Covasna 

Domeniul public al Judeţului Covasna, 

administrarea Consiliului Judeţean Covasna 

Domeniul public al Comunei Sita 

Buzăului, administrarea Consiliului 

Local al comunei Sita Buzăului 

Căsuţă Camping - lemn 

8 
Tabăra 

Sf. Gheorghe 

Comuna Sita Buzăului, Sat Crasna, 

Judeţul Covasna 

Domeniul public al Judeţului Covasna, 

administrarea Consiliului Judeţean Covasna 

Domeniul public al Comunei Sita 

Buzăului, administrarea Consiliului 

Local al comunei Sita Buzăului 

Căsuţă Camping - lemn 

9 
Tabăra 

Sf. Gheorghe 

Comuna Sita Buzăului, Sat Crasna, 

Judeţul Covasna 

Domeniul public al Judeţului Covasna, 

administrarea Consiliului Judeţean Covasna 

Domeniul public al Comunei Sita 

Buzăului, administrarea Consiliului 

Local al comunei Sita Buzăului 

Căsuţă Camping - lemn 

 
HOTĂRÂREA Nr. 16/2012 

privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din 

imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gábor 

Áron, nr. 1, aflat în domeniul public al judeţului Covasna, 

Instituţiei Prefectului-judeţul Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 1 februarie 2012, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind darea în 

folosinţă gratuită a unor spaţii din imobilul situat în municipiul 

Sfântu Gheorghe, str. Gábor Áron, nr. 1, aflat în domeniul public 

al judeţului Covasna, Instituţiei Prefectului –judeţul Covasna, 

având în vedere: Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie 

Publică, precum şi avizele comisiilor de specialitate, Legea nr. 

287/2009 privind Codul civil, Legea nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

ulterioare, art. 124 din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

ţinând cont de adresa nr. 13992/26.10.2011 a Instituţiei 

Prefectului-judeţul Covasna, în baza prevederilor art. 91 alin. (1) 

lit. „c” şi ale art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice 

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

ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită a suprafeţei 

utile de 72,88 mp cu cota de participare la părţile de uz comun 

de 6,02% şi 61,08/1015 parte din terenul aferent, având datele 

de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din imobilul situat în 

municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gábor Áron, nr. 1, aflat în 

domeniul public al judeţului Covasna, Instituţiei Prefectului-

judeţul Covasna în vederea utilizării acesteia cu destinaţie de 

birouri. 

Art.2. Spaţiile prevăzute la art. 1 se dau în folosinţă gratuită 

până la data de 31.12.2012, cu posibilitatea prelungirii acesteia 

prin acordul părţilor exprimat printr-un act adiţional la 

contractul de comodat care se va încheia în baza prezentei hotărâri. 

Art.3. (1) Predarea respectiv preluarea spaţiilor identificate 

potrivit anexei nr. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat 

între Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna şi 

Instituţia Prefectului-judeţul Covasna, în termen de cel mult 20 

zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

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

contractul de comodat între Judeţul Covasna prin Consiliul 



 15 

Judeţean Covasna şi Instituţia Prefectului-judeţul Covasna, 

conform anexei nr. 2. 

(3) Cu semnarea contractului de comodat se însărcinează 

Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi directorul executiv 

al Direcţiei Economice. 

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

hotărâre. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Direcţia 

Economică, Direcţia Juridică şi Administraţie Publică şi 

Instituţia Prefectului-judeţul Covasna. 
 

Tg. Secuiesc, la 01 februarie 2012 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Notă: Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 16/2012 se poate studia la Compartimentul 
administrație publică. 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 16/2012 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale unor spaţii din imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gábor Áron, nr. 1, aflat în domeniul public al judeţului Covasna care se dă în 

folosinţa gratuită a Instituţiei Prefectului-judeţul Covasna 
 

Nr. 

crt. 

Locul unde este 

situat imobilul 

Persoana juridică în a 

cărui proprietate se află 

Persoana juridică la care 

se dă în folosinţă gratuită 
Datele tehnice 

1. 

Sfântu Gheorghe, str. 

Gábor Áron, nr. 1, 

judeţul Covasna 

Judeţul Covasna, 

Consiliul Judeţean 

Covasna 

Instituţia Prefectului-
judeţul Covasna 

- suprafaţă utilă de 72,88 mp din Apartamentul nr. I cu nr.top 
282/3/I-283/3/I-1953/2/3/I-1954/3/I cuprins în CF colectiv nr. 

24461 Sf. Gheorghe (conversia cărţii funciare nr. 868 Sfântu 

Gheorghe CF hârtie), compus din birou în suprafaţă de 11,65 
mp, arhivă în suprafaţă de 14,50 mp, WC în suprafaţă de 2,49 

mp, grup sanitar în suprafaţă de 2,90 mp, hol în suprafaţă de 

8,88 mp, arhivă în suprafaţă de 4,71 mp, S.A.S. în suprafaţă de 
8,17, depozit în suprafaţă de 3,73 mp, depozit în suprafaţă de 

3,07 mp şi birou în suprafaţă de 12,78 mp, cu cota de participare 
la părţile de uz comun 6,02 % şi 61,08/1015 parte din terenul 

aferent 

 
HOTĂRÂREA Nr. 17/2012 

privind aprobarea participării judeţului Covasna, în 

calitate de membru fondator la constituirea ASOCIAŢIEI 

DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC 

KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în ședința sa ordinară 

din 1 februarie 2012, având în vedere Expunerea de motive a 

D-lui TAMÁS Sándor, Preşedintele Consiliului Județean Covasna, 

privind aprobarea participării judeţului Covasna, în calitate de 

membru fondator la constituirea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI 

TÁRSULÁS, luând în considerare: Raportul de specialitate al 

Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică, precum și avizul 

comisiilor de specialitate, dovada disponibilităţii denumirii nr. 

106806 din 11.01.2012 eliberată de către Ministerul Justiţiei, 

Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice, în conformitate cu 

prevederile: art. 11-13 şi art. 92 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu 

privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 

ulterioare, art. 35 alin. (3), (4) şi (6) din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, văzând rezultatul votului secret exprimat 

cu privire la desemnarea reprezentantului judeţului Covasna în 

Consiliul de Administraţie al „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI 

TÁRSULÁS, în temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. e) 

coroborat cu alin. (6) lit. c) şi art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea 

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1) Se aprobă în limitele competenţelor Consiliului 

Județean Covasna şi ale Președintelui acestuia participarea 

judeţului Covasna, prin Consiliul Judeţean Covasna, în calitate 

de asociat-membru fondator-la constituirea ASOCIAŢIEI DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK 

KÖZTI TÁRSULÁS, conform dovezii nr. 106806/11.01.2012 

eliberată de către Ministerul Justiției. 

(2) Asociaţia arătată la alin. (1) este persoană juridică, fără 

scop lucrativ, nonprofit, independentă, neguvernamentală, apolitică. 

Art.2. (1) Asociaţia este constituită pe perioada determinată, 

până la 31.12.2020, începând de la data înscrierii sale ca 

persoană juridică, fără elementele constitutive ale unei unităţi 

administrativ-teritoriale. 

(2) Autoritatea deliberativă şi executivă la nivelul unităţii 

administrativ-teritoriale îşi păstrează autonomia locală, în 

condiţiile legii. 

Art.3. (1) Se aprobă proiectul Actului constitutiv şi al 

Statutului asociaţiei, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Orice modificare ulterioară a actelor prevăzute la 

alineatul (1) de mai sus se va realiza prin Act adiţional aprobat 

în prealabil prin hotărârea consiliului județean. 

(3) Statutul asociaţiei va fi amendat, în funcţie de 

modificările legislative intervenite, în termen de 90 de zile de 

la data publicării în Monitorul Oficial al României a 

respectivelor acte normative, sub sancţiunea dizolvării de drept 

a asociaţiei. 

Art.4. (1) Se aprobă participarea judeţului Covasna la 

crearea patrimoniului iniţial cu suma de 10.000 lei, care se 

suportă din bugetul local. 

(2) Se aprobă taxa de înscriere în suma de 1.000 lei şi 

cotizaţia anuală în suma de 1 lei/locuitori. 

Art.5. Se desemnează ca reprezentant al judeţului Covasna 

pentru a face parte din Consiliul de Administraţie al 

ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS, pe domnul 

Bodó Lajos, consilier judeţean. 

Art.6. Se mandatează persoana desemnată la art. 5 să 

participe şi să reprezinte interesele unităţii administrativ-

teritoriale la şedinţa constitutivă a Asociaţiei, precum şi să 

semneze actele necesare constituirii Asociaţiei. 

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

încredinţează persoana desemnată la art. 5. 
 

Tg. Secuiesc, la 01 februarie 2012 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 17/2012 

 

PROIECT 

ACTUL CONSTITUTIV AL 

ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS 
 

CAPITOLUL I. Membrii Asociaţiei sunt următoarele unităţi administrativ-teritoriale: 

1. Judeţul Covasna, prin Consiliul Judeţean Covasna, persoană juridică, autoritate deliberativă, cu sediul în Sfântu Gheorghe, județul Covasna, Piața 

Libertăţii nr. 4, cod fiscal 4201988, reprezentat prin domnul TAMÁS Sándor, președinte, în temeiul Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. ______/2012; 
2. Comuna Băţani, prin Consiliul Local al Comunei Băţani, cu sediul în comuna Băţanii Mari, str. Principală, nr. 474, telefon/fax 0267-355008, cod fiscal 

4202177, reprezentat prin domnul BARDÓCZ Csaba, primar, în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Comunei Băţani nr.______/2012; 

3. Comuna Brateş prin Consiliul Local al comunei Brateş, cu sediul în comuna Brateş, str. Principală, nr. 61, telefon/fax 0267-374715, cod fiscal 4404656, 
reprezentat prin domnul KERESTÉLY Csaba, primar, în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Comunei Brateş nr.______/2012; 

4. Comuna Cernat prin Consiliul Local al comunei Cernat, cu sediul în comuna Cernat, nr. 456, telefon/fax 0267-367501/0267-367488, cod fiscal 4404338, 

reprezentat prin domnul BÖLÖNI Dávid, primar, în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cernat nr._____/2012; 
5. Comuna Ilieni prin Consiliul Local al comunei Ilieni, cu sediul în comuna Ilieni, str. Principală, nr. 97, telefon/fax 0267-347709/0267-347614, cod fiscal 

4404419, reprezentat prin domnul FODOR Imre, primar, în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Comunei Ilieni nr.______/2012; 

6. Comuna Malnaş prin Consiliul Local al comunei Malnaş, cu sediul în comuna Malnaş, str. Principală, nr. 30, telefon/fax 0267-353800/0267-353800, cod 
fiscal 4201759, reprezentat prin domnul KASLÉDER József, primar, în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Comunei Malnaş nr.______/2012. 

am hotărât constituirea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS. 

CAPITOLUL II. Dispoziţii Generale 

Art.1. (1) Denumirea Asociaţiei este ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS, conform 

dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 106806 din 11.01.2012 eliberată de Ministerul Justiţiei. Asociaţia va avea ştampila şi însemne proprii. 

(2) ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS (denumită în continuare „Asociaţie”) este 
persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, fără scop patrimonial, cu caracter neguvernamental, autonom și apolitic, constituită şi organizată în temeiul 

Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 

26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi este menită să realizeze obiectivele menţionate în prezentul Statut. 

Art.2. ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS este organizată şi funcţionează pe baza 

Actului Constitutiv şi a prezentului Statut. 

Art.3. Asociaţia se constituie pe durată determinată, până la 31.12.2020, începând de la data înscrierii sale ca persoană juridică. 
Art.4. Sediul Asociaţiei este în judeţul Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii, nr. 2. 

CAPITOLUL III. Scopul şi obiectivele Asociaţiei 

Art.5. (1) ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS are drept scop de a pregăti şi promova la 
toate nivelurile, proiecte, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală prin Măsurile 112, 121, 123, 125, 141, 142, 143, precum şi alte asemenea, pentru 

dezvoltarea regională de interes comun pentru toate comunele din judeţul Covasna şi Consiliului Judeţean Covasna asociate, în domeniile agriculturii, produselor 

tradiţionale, locale şi ecologice, mediu, turism rural, de a obţine finanţări interne şi externe necesare derulării acestora şi de a realiza în comun proiecte de 
dezvoltare de interes zonal sau regional, ori a furnizării în comun a unor servicii de consiliere în domeniile mai sus arătate. 

(2) Asociaţia are următoarele obiective principale: 

I)  Creşterea competitivităţii sectorului agricol, agroturism, turism rural, mediu şi dezvoltare durabilă a zonelor de interes comun din judeţul Covasna, prin: 
a) realizarea de studii în domeniile mai sus amintite; 

b) identificarea, realizarea şi implementarea de proiecte la nivelul judeţului, în domeniile mai sus amintite; 

c) sprijinirea înfiinţării formelor asociative (asociaţii, cooperative, grupuri de producători etc.) din domeniul agriculturii, produselor tradiţionale, 
protecţiei mediului şi al turismului rural la nivel de comună şi judeţean; 

d) îmbunătăţirea funcţionării asociaţiilor, cooperativelor agricole, grupurile de producători existente din domeniile mai sus amintite, 

e) culegerea propunerilor de proiecte, precum şi a posibilităţilor de finanţare a acestora din domeniile respective, precum şi sistematizarea lor în 
concepţia dezvoltării regionale şi a susţinerii iniţiativei locale; 

f) facilitarea colaborării, cooperării pentru realizarea, implementarea şi finanţarea unor proiecte comune de investiţii; 

g) dezvoltarea pieţelor de produse agroalimentare, ecologice şi tradiţionale atât la nivel rural cât şi la nivel urban; 

h) organizarea de expoziţii, târguri, manifestări. 

II) Creşterea şanselor de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune, precum şi a altor fonduri destinate dezvoltării durabile regionale prin 

a) identificarea tuturor posibilităţilor de finanţare a propunerilor de proiecte din domeniile respective; 
b) facilitarea colaborării, cooperării pentru realizarea, implementarea şi finanţarea unor proiecte comune de investiţii. 

(3) Funcţionarea Asociaţiei are la bază următoarele principii: 

- realizarea obiectului de activitate se face prin stabilirea anuală a proiectelor de bază care urmează a fi pregătite si promovate. Pentru cererile de 

finanţare a unor proiecte din fondurile structurale ale Uniunii Europene, Asociaţia va realiza o contabilitate de gestiune separată pentru fiecare proiect; 

- în cursul întocmirii proiectelor care urmează a fi promovate se va stabili contribuţia fiecărei părţi asociate la cheltuielile privind realizarea proiectului. 
Va fi evidenţiată pentru fiecare proiect în parte contribuţia financiară a fiecărui membru asociat pentru realizarea proiectului; 

- repartizarea finanţării în vederea realizării obiectivelor Asociaţiei se va face numai pe bază de proiect şi cerere de finanţare de către formele asociative 

mai sus amintite, şi cu viza unităţii administrative în raza căreia se află titularul proiectului, care este membru în Asociaţie; 
- repartizarea finanţării externe în vederea realizării proiectelor aprobate se va face de către Asociaţie numai în proporţia în care sunt asigurate şi resursele 

financiare proprii la care s-au angajat asociaţii. 

Acolo unde echipamentele care vor fi achiziţionate vor fi folosite de alte entităţi decât asociaţia, se vor stabili de comun acord instituţiile care vor exercita 
folosinţa echipamentelor achiziţionate prin proiect, conform regulilor impuse prin Ghidul de finanţare şi care vor asigura întreţinerea acestora. În aceste cazuri 

modalitatea de transfer a folosinţei echipamentelor achiziţionate prin proiect va fi prin încheierea unor contracte de comodat. 

CAPITOLUL IV. Patrimoniul Asociaţiei 

Art.6. (1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 15.000 lei, format din: 
 

- Judeţul Covasna: 10.000 

- Comuna Băţani: 1000 
- Comuna Brateş: 1000 

- Comuna Cernat: 1000 

- Comuna Ilieni: 1000 
- Comuna Malnaş: 1000 
 

(2) Resursele necesare funcţionării asociaţiei provin din: 

a) taxa de înscriere de 1.000 lei; 
b) cotizaţia membrilor de 1 lei/locuitor/an; 

c) sponsorizări, legate şi donaţii de bunuri materiale primite de la persoane juridice române sau străine; 

d) resurse obţinute de la bugetul de stat; 
e) dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legale; 

f) venituri realizate din activităţi economice directe; 
g) alte venituri admise de lege. 

Art.7. Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de Asociaţie din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în 

aceleaşi societăţi comerciale se investesc obligatoriu pentru realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei. 
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CAPITOLUL V. Organele de conducere, administrare şi control 

Art.8. Organele asociaţiei sunt: 

a) Consiliul de Administraţie; 
b) Consiliul Director; 

c) Cenzorul. 

Art.9. (1) Asociaţia este condusă de Consiliul de Administraţie, compus din reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale componente, desemnaţi de 
consiliul local şi judeţean, în condiţiile legii. 

(2) Consiliul de Administraţie este condus de un preşedinte. 

Art.10. (1) Preşedintele Consiliului de Administraţie reprezintă Asociaţia în relaţiile cu alte persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, precum şi în 
justiţie. 

(2) Preşedintele Consiliului de Administraţie conduce lucrările Consiliului de Administraţie, urmărind îndeplinirea hotărârilor Consiliului de Administraţie. 

Art.11. (1) Consiliul director asigură punerea în execuţie a hotărârilor Consiliului de Administraţie şi se compune din preşedintele asociaţiei şi încă 2 (doi) 
membri aleşi de Consiliul de Administraţie pe o perioadă de 4 ani, începând de la data înregistrării Asociaţiei. 

(2) Consiliul director este compus din Preşedinte, Vicepreşedinte şi Secretar, aleşi cu votul majorităţii membrilor Consiliului de Administraţie pe o perioadă de 
4 ani. 

(3) Preşedintele Consiliului de Administraţie este şi preşedintele Consiliului director. 

(4) Mandatul membrilor Consiliului director încetează înainte de expirarea duratei pentru care au fost aleşi, prin demisie, revocare, pierderea calităţii de 
membru al Asociaţiei de către unitatea administrativ-teritorială care l-a desemnat, şi al calităţii de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale care l-a desemnat, 

expirarea sau încetarea mandatului de primar, viceprimar, preşedinte, vicepreşedinte, consilier local sau judeţean, deţinut în autoritatea administraţiei publice locale 

ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, sau deces. 
Art.12. (1) Controlul financiar al Asociaţiei este asigurat de un cenzor, ales de Consiliul de Administraţie pentru un mandat de 1 an. 

(2) Membrii Consiliului de Administraţie nu pot fi cenzori. 

Art.13. Atribuţiile cenzorului sunt prevăzute în Statutul Asociaţiei. 
Art.14. Componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, de administrare şi de control ale Asociaţiei este următoarea: 

a) Consiliul director: 
 

Preşedintele:  

Vicepreşedintele:  

Secretarul:  
 

b) Cenzorul: 

Art.15. Activitatea Asociaţiei se va desfăşura prin aparatul tehnic, înfiinţat de Consiliul de Administraţie, condus de un Director executiv. 
Art.16. (1) Consiliul de Administraţie numeşte un Director executiv al aparatului tehnic. Acesta va îndeplini orice atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de 

Consiliul de Administraţie, Consiliul director sau prin fişa postului. Această persoană are calitatea de împuternicit cu funcţii executive al aparatului tehnic al 

Asociaţiei. 
(2) Directorul executiv nu face parte, în simpla considerare a funcţiei lor, din componenţa organelor de conducere şi administrare ale Asociaţiei, dar are vot 

consultativ în Consiliul de Administraţie şi în Consiliul director. 

(3) Atribuţiile Directorului executiv sunt prevăzute în Statutul Asociaţiei. 
Art.17. (1) Aparatul tehnic se va organiza pe compartimente, subordonate Directorului executiv, în domenii conforme cu scopul şi obiectivele asociaţiei. 

(2) Atribuţiile aparatului tehnic vor fi stabilite prin Regulament de organizare şi funcţionare, pe baza propunerii Consiliului director, aprobate de Consiliul de 
Administraţie. 

Art.18. Pentru desfăşurarea procedurilor de dobândire a personalităţii juridice se împuterniceşte dl .........................., cetăţean ............, domiciliat în 

..........................., titular al B.I/C.I., seria ........ nr. ........, eliberat(ă) de ........ la data de ........ . 
Prezentul act constitutiv a fost redactat în ................ (....) exemplare originale, azi, data autentificării. 

 

ASOCIAŢII: 
 

Judeţul Covasna 

Prin Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna 

[semnătura şi ştampila] 

Comuna Băţani 

prin Consiliul Local al Comunei Băţani, reprezentat prin domnul BARDÓCZ Csaba, primar 

[semnătura şi ştampila] 

Comuna Brateş 

prin Consiliul Local al comunei Brateş, reprezentat prin domnul KERESTÉLY Csaba, primar 
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Cernat 
prin Consiliul Local al comunei Cernat, reprezentat prin domnul BÖLÖNI Dávid, primar 

[semnătura şi ştampila] 

Comuna Ilieni 

prin Consiliul Local al comunei Ilieni, reprezentat prin domnul FODOR Imre, primar 

[semnătura şi ştampila] 

Comuna Malnaş 

prin Consiliul Local al comunei Malnaş, reprezentat prin domnul KASLÉDER József, primar 
[semnătura şi ştampila] 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 17/2012 
 

PROIECT 

STATUTUL 

ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS 
 

CAPITOLUL I. Membrii Asociaţiei sunt următoarele unităţi administrativ-teritoriale: 

1. Judeţul Covasna, prin Consiliul Judeţean Covasna, persoană juridică, autoritate deliberativă, cu sediul în Sfântu Gheorghe, județul Covasna, Piața 

Libertăţii nr. 4, cod fiscal 4201988, reprezentat prin domnul TAMÁS Sándor, președinte, în temeiul Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. ______/2012; 
2. Comuna Băţani, prin Consiliul Local al Comunei Băţani, cu sediul în comuna Băţanii Mari, str. Principală, nr. 474, telefon/fax 0267-355008, cod fiscal 

4202177, reprezentat prin domnul BARDÓCZ Csaba, primar, în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Comunei Băţani nr.______/2012; 

3. Comuna Brateş prin Consiliul Local al comunei Brateş, cu sediul în comuna Brateş, str. Principală, nr. 61, telefon/fax 0267-374715, cod fiscal 4404656, 
reprezentat prin domnul KERESTÉLY Csaba, primar, în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Comunei Brateş nr.______/2012; 

4. Comuna Cernat prin Consiliul Local al comunei Cernat, cu sediul în comuna Cernat, nr. 456, telefon/fax 0267-367501/0267-367488, cod fiscal 4404338, 

reprezentat prin domnul BÖLÖNI Dávid, primar, în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cernat nr._____/2012; 
5. Comuna Ilieni prin Consiliul Local al comunei Ilieni, cu sediul în comuna Ilieni, str. Principală, nr. 97, telefon/fax 0267-347709/0267-347614, cod fiscal 

4404419, reprezentat prin domnul FODOR Imre, primar, în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Comunei Ilieni nr.______/2012; 

6. Comuna Malnaş prin Consiliul Local al comunei Malnaş, cu sediul în comuna Malnaş, str. Principală, nr. 30, telefon/fax 0267-353800/0267-353800, cod 
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fiscal 4201759, reprezentat prin domnul KASLÉDER József, primar, în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Comunei Malnaş nr.______/2012. 

am hotărât constituirea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS. 

CAPITOLUL II. Dispoziţii Generale 

Art.1. (1) Denumirea Asociaţiei este ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS, conform 

dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 106806 din 11.01.2012 eliberată de Ministerul Justiţiei. Asociaţia va avea ştampila şi însemne proprii. 

(2) ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS (denumită în continuare „Asociaţie”) este 
persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, fără scop patrimonial, cu caracter neguvernamental, autonom și apolitic, constituită şi organizată în temeiul 

Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 

26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi este menită să realizeze obiectivele menţionate în prezentul Statut. 
Art.2. ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS este organizată şi funcţionează pe baza 

Actului Constitutiv şi a prezentului Statut. 

Art.3. Asociaţia se constituie pe durată determinată, până la 31.12.2020, începând de la data înscrierii sale ca persoană juridică. 
Art.4. Sediul Asociaţiei este în judeţul Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii, nr. 2. 

CAPITOLUL III. Scopul şi obiectivele Asociaţiei 

Art.5. (1) ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS are drept scop de a pregăti şi promova la 

toate nivelurile, proiecte, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală prin Măsurile 112, 121, 123, 125, 141, 142, 143, precum şi alte asemenea, pentru 

dezvoltarea regională de interes comun pentru toate comunele din judeţul Covasna şi Consiliului Judeţean Covasna asociate, în domeniile agriculturii, produselor 
tradiţionale, locale şi ecologice, mediu, turism rural, de a obţine finanţări interne şi externe necesare derulării acestora şi de a realiza în comun proiecte de 

dezvoltare de interes zonal sau regional, ori a furnizării în comun a unor servicii de consiliere în domeniile mai sus arătate. 

(2) Asociaţia are următoarele obiective principale: 
I) Creşterea competitivităţii sectorului agricol, agroturism, turism rural, mediu şi dezvoltare durabilă a zonelor de interes comun din judeţul Covasna, prin: 

a) realizarea de studii în domeniile mai sus amintite, 

b) identificarea, realizarea şi implementarea de proiecte la nivelul judeţului, în domeniile mai sus amintite, 
c) sprijinirea înfiinţării formelor asociative (asociaţii, cooperative, grupuri de producători etc.) din domeniul agriculturii, produselor tradiţionale, 

protecţiei mediului şi al turismului rural la nivel de comună şi judeţean, 

d) îmbunătăţirea funcţionării asociaţiilor, cooperativelor agricole, grupurile de producători existente din domeniile mai sus amintite, 
e) culegerea propunerilor de proiecte, precum şi a posibilităţilor de finanţare a acestora din domeniile respective, precum şi sistematizarea lor în 

concepţia dezvoltării regionale şi a susţinerii iniţiativei locale; 

f) facilitarea colaborării, cooperării pentru realizarea, implementarea şi finanţarea unor proiecte comune de investiţii; 
g) dezvoltarea pieţelor de produse agroalimentare, ecologice şi tradiţionale atât la nivel rural cât şi la nivel urban. 

II) Creşterea şanselor de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune, precum şi a altor fonduri destinate dezvoltării durabile regionale prin 

a) identificarea tuturor posibilităţilor de finanţare a propunerilor de proiecte din domeniile respective, 
b) facilitarea colaborării, cooperării pentru realizarea, implementarea şi finanţarea unor proiecte comune de investiţii. 

(3) Funcţionarea Asociaţiei are la bază următoarele principii: 

- realizarea obiectului de activitate se face prin stabilirea anuală a proiectelor de bază care urmează a fi pregătite si promovate. Pentru cererile de 
finanţare a unor proiecte din fondurile structurale ale Uniunii Europene, Asociaţia va realiza o contabilitate de gestiune separată pentru fiecare proiect. 

- în cursul întocmirii proiectelor care urmează a fi promovate se va stabili contribuţia fiecărei părţi asociate la cheltuielile privind realizarea proiectului. 

Va fi evidenţiată pentru fiecare proiect în parte contribuţia financiară a fiecărui membru asociat pentru realizarea proiectului. 
- repartizarea finanţării în vederea realizării obiectivelor Asociaţiei se va face numai pe bază de proiect şi cerere de finanţare de către formele asociative 

mai sus amintite, şi cu viza unităţii administrative în raza căreia se află titularul proiectului, care este membru în Asociaţie. 

- repartizarea finanţării externe în vederea realizării proiectelor aprobate se va face de către Asociaţie numai în proporţia în care sunt asigurate şi resursele 
financiare proprii la care s-au angajat asociaţii. 

Acolo unde echipamentele care vor fi achiziţionate vor fi folosite de alte entităţi decât asociaţia, se vor stabili de comun acord instituţiile care vor exercita 

folosinţa echipamentelor achiziţionate prin proiect, conform regulilor impuse prin Ghidul de finanţare şi care vor asigura întreţinerea acestora. În aceste cazuri 
modalitatea de transfer a folosinţei echipamentelor achiziţionate prin proiect va fi prin încheierea unor contracte de comodat. 

CAPITOLUL IV. Membrii Asociaţiei - moduri de dobândire şi de pierdere a calităţii de membru 

Art.6. Membrii fondatori ai asociaţiei sunt unităţile administrativ-teritoriale semnatare ale actului constitutiv, reprezentate prin autorităţile lor deliberative. 

Art.7. Poate deveni membru al asociaţiei, orice unitate administrativ-teritorială, reprezentată prin autoritatea administraţiei publice, care este de acord cu 

scopul şi obiectivele propuse, pe care le însuşeşte şi sprijină realizarea lor în orice mod. 

Art.8. (1) Aderarea la asociaţie se face la cererea scrisă a împuternicitului unităţii administrativ-teritoriale, în temeiul hotărârii consiliului judeţean sau local prin 
care se aprobă aderarea unităţii administrativ-teritoriale respective la Asociaţie. Dobândirea calităţii de asociat se face după aprobarea cererii de aderare la Asociaţie 

de către Consiliul de Administraţie al Asociaţiei cu majoritate simplă din totalul membrilor Asociaţiei şi după plata taxei de înscriere, cheltuieli privind elaborarea 

actului adițional. 
(2) Reprezentarea membrilor Asociaţiei se asigură de către împuternicitul unităţii administrativ-teritoriale, respectiv preşedinte, primar, viceprimar, consilier 

local sau judeţean, sau alte persoane fizice, după caz, conform hotărârii consiliului judeţean sau local. 

Art.9. Pierderea calităţii de membru al Asociaţiei intervine în următoarele situaţii: 
a) la cerere, prin retragere, în baza hotărârii Consiliului de Administraţie, cu condiţia să comunice decizia sa organelor de conducere ale Asociaţiei cu cel 

puţin 30 de zile înainte de retragere. Retragerea nu absolvă pe membru de îndeplinirea obligaţiilor neexecutate anterior retragerii. 

b) prin excludere, în următoarele situaţii: 
1. neachitarea cotizaţiei anuale de membru în termen de 3 (trei) luni de la termenul scadent; 

2. neachitarea contribuţiei necesare în vederea întocmirii şi promovării proiectelor comune, după punerea în întârziere a acestuia de către Consiliul de 

Administraţie şi trecerea unei perioade de 10 zile lucrătoare de la punerea în întârziere; 
3. neparticiparea la două şedinţe consecutive ale Consiliului de Administraţie; 

4. nedepunerea la termenele stabilite a contribuţiei proprii necesare cofinanţării proiectelor, după aprobarea acestora; 

5. se dovedeşte că are interese contrare Asociaţiei pe care nu le-a declarat. Excluderea asociaţilor se face la propunerea Consiliului Director, prin 
hotărârea Consiliului de Administraţie cu votul a 2/3 din membrii acesteia. Excluderea unui asociat duce la încetare obligaţiilor asumate în perioada cât acesta a 

funcţionat în Asociaţie. 

CAPITOLUL V. Drepturi şi îndatoriri ale membrilor Asociaţiei 

Art.10. Unităţile administrativ-teritoriale, membre ale ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI 

TÁRSULÁS prin reprezentanţii desemnaţi, au dreptul: 
a) să participe la şedinţele Consiliului de Administraţie, să pună în discuţie şi să ia parte la dezbaterea problemelor care interesează domeniul sau bunul 

mers al Asociaţiei; 

b) să aleagă si să fie aleşi în organele executive de conducere ale Asociaţiei; 
c) să sesizeze Asociaţia despre problemele care privesc scopul si obiectivele Asociaţiei în vederea promovării și apărării acestora, să primească explicaţii 

de la organele executive de conducere ale Asociaţiei asupra problemelor apărute în activitatea acesteia; 

d) să consulte bilanţul contabil, procesele-verbale ale şedinţelor organelor de conducere şi control ale Asociaţiei; 
e) să participe la acţiunile organizate de asociaţie şi să facă propuneri pentru Consiliul de Administraţie; 

f) să fie informaţi despre activitatea asociaţiei; 

g) să se adreseze instanţelor judecătoreşti competente în cazul în care o decizie a Asociaţiei este contrară statutului, acordului de asociere, legilor şi 
reglementărilor în vigoare sau este de natură să producă daune considerabile utilizatorilor sau unei minorităţi şi să conteste legalitatea respectivei decizii, în termen 

de 30 de zile de la adoptarea acesteia;  

h) să pună întrebări şi să solicite explicaţii Consiliului Director, referitoare la activitatea Asociaţiei, respectiv la modul de îndeplinire a scopurilor şi 
obiectivelor pentru care asociaţia a fost mandatată; 

i) să prezinte propuneri şi măsuri de rezolvare a problemelor specifice apărute în activitatea Asociaţiei şi să participe activ la acţiunea de remediere şi 
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soluţionare a acestora. 

Art.11. Unităţile administrativ-teritoriale, membre ale ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI 

TÁRSULÁS prin reprezentanţii desemnaţi, au, în conformitate cu angajamentele asumate potrivit actelor constitutive următoarele îndatoriri: 
a) să respecte prevederile prezentului Statut şi hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei si să dea tot sprijinul pentru îndeplinirea obiectivelor 

Asociaţiei; 

b) să participe la constituirea patrimoniului iniţial al Asociaţiei şi să achite contravaloarea cotizaţiei anuale;  
c) să participe activ, la lucrările Consiliului de Administraţie ale Asociaţiei, şi să sprijine moral şi/sau material desfăşurarea activităţilor; 

d) să transfere bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei cotele de contribuţie ce le revin pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale 

Asociaţiei, precum şi cele necesare cofinanţării proiectelor de interes comun; 
e) să semnaleze, în timp util, preşedintelui Consiliului Director al Asociaţiei orice problemă care apare pe teritoriul unităţilor administrative-teritoriale în 

legătură activităţile desfăşurate de Asociaţie potrivit scopului şi obiectivelor acesteia; 

f) să comunice Consiliului Director al Asociaţiei orice dispoziţie sau hotărâre adoptate la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale cu impact asupra 
Asociaţiei;  

g) să respecte angajamentele asumate în relaţia cu Asociaţia; 
h) să nu adopte decizii sau hotărâri care ar afecta activitatea Asociaţiei şi ar împiedica realizarea şi atingerea scopurilor şi obiectivelor acesteia;  

i) să nu întreprindă măsuri sau acţiuni care ar putea aduce prejudicii morale sau materiale celorlalţi membrii ai Asociaţiei sau activităţilor desfăşurate de 

asociaţie; 
j) să răspundă patrimonial faţă de asociaţi şi finanţatori pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate în realizarea proiectelor; 

k) să dovedească deplină loialitate faţă de Asociaţie, să apere şi să promoveze interesele legitime ale acesteia; 

l) să plătească în termen cotizaţia stabilită; 
m) să contribuie la creşterea prestigiului asociaţiei; 

CAPITOLUL VI. Organizare, conducere, control 

Art.12. Asociaţia are următoarele organe: 
a) Consiliul de Administraţie  

b) Consiliul Director 

c) Cenzorul 
Art.13. Organele de conducere în întregul lor şi fiecare din membrii acestora răspund de activitatea organului respectiv în faţa Consiliului de Administraţie. 

A. Consiliul de Administraţie 

Art.14. (1) Asociaţia este condusă de Consiliul de Administraţie. Consiliul de Administraţie se compune din totalitatea asociaţilor şi este organul suprem de 
dezbatere, decizie şi conducere a Asociaţiei. Sunt membri de drept ai Consiliului de Administraţie unităţile administrativ-teritoriale semnatare ale actului constitutiv, 

prin reprezentanții desemnați. 

(2) Fiecare unitate administrativ - teritorială va avea un reprezentant. 
(3) Pierderea calităţii de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale membre, atrage după sine pierderea calităţii de reprezentant în Consiliul de 

Administraţie şi numirea prin hotărâre a consiliului judeţean sau local a unui nou reprezentant. 

(4) După prima întrunire organizatorică, Consiliul de Administraţie se întruneşte în sesiune ordinară trimestrial, precum şi în sesiune extraordinară, ori câte ori 
trebuie rezolvate probleme importante de competenţa Consiliului de Administraţie si care nu suferă amânare. 

(5) Întrunirile Consiliului de Administraţie vor fi notificate în scris, prin scrisoare recomandată, tuturor asociaților, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de 

data convocării. În convocare vor fi precizate ziua, ora şi locul unde se desfăşoară şedinţa precum şi ordinea de zi. Convocarea adunărilor extraordinare se face la 
iniţiativa Consiliului Director sau la propunerea unei treimi din membrii Asociaţiei. 

(6) Consiliul de Administraţie este statutară dacă sunt prezenți peste 50% din numărul membrilor asociați.  

(7) Hotărârile Consiliului de Administraţie ale Asociaţiei vor fi luate cu majoritate de voturi, cel puţin jumătate plus unu, din voturile membrilor Asociaţiei. 
(8) În cazul în care cvorumul nu este întrunit, Consiliul de Administraţie va fi convocat la o dată ulterioară, când reprezentanţii membrilor Asociaţiei prezenţi pot 

hotărî, cu majoritate de voturi a celor prezenţi, asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi, indiferent de cvorum. 

(9) Hotărârile Consiliului de Administraţie privind modificarea statutului sau dizolvarea Asociaţiei, ori alocarea de la bugetele locale a unor fonduri suplimentare 
destinate acoperirii cheltuielilor neprevăzute în bugetul Asociaţiei, dar necesare, sau perceperea unei taxe speciale, se adoptă cu votul a două treimi din numărul 

membrilor Asociaţiei. 

(10) Dacă o decizie a Asociaţiei este contrară legii, sau acordului de asociere ori este de natură să producă daune considerabile intereselor unui membru al 

Asociaţiei, orice membru poate iniţia acţiune în contencios administrativ împotriva respectivei decizii, în termen de 30 de zile de la adoptarea acesteia, conform legii. 

Art.15. (1) Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii: 

a) stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei; 
b) la constituirea Asociaţiei, hotărăşte numărul membrilor Consiliului Director şi durata mandatelor acestora; 

c) aprobă raportul anual asupra activităţii Consiliului Director al Asociaţiei, raportul cenzorului şi raportul exerciţiului bugetar, acordând anual descărcare de 

gestiune Consiliului Director şi celui care exercită managementul asociaţiei, în măsura în care cei în cauză nu se fac vinovaţi de lipsuri în gestiune sau de alte fapte 
care implică răspunderi materiale ori penale;  

d) adoptă bugetele de venituri şi cheltuieli; 

e) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare propus de Consiliul Director; 
f) aprobă primirea de noi membri şi excluderea din Asociaţie; 

g) hotărăşte cu majoritate de voturi din numărul membrilor asupra necesitaţii constituirii unor fonduri speciale, în condiţiile legii;  

h) hotărăşte cu acordul a cel puţin două treimi din numărul membrilor modificările ulterioare ale statutului Asociaţiei, respectiv ale actului constitutiv;  
i) hotărăşte asupra naturii şi volumului mijloacelor materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţii Asociaţiei, modului de folosire a mijloacelor 

financiare, sumele până la care Consiliul director poate angaja cheltuieli în numele Asociaţiei şi limita maximă sau cuantumul sumelor ce se pot reţine în casa 

proprie pentru efectuarea plăţilor curente (plafonul de casă); hotărăşte asupra acordării unor drepturi băneşti membrilor Consiliului Director al Asociaţiei; 
j) alege membrii Consiliului Director al Asociaţiei dintre reprezentanţii desemnaţi ai unităţilor administrativ-teritoriale asociate;  

k) numeşte cenzorul sau hotărăşte delegarea atribuţiilor acestuia unor persoane fizice sau juridice, ori agenţi economici specializaţi, pe bază de contract; 

l) revocă, atunci când este cazul, oricare dintre membrii Consiliului Director sau cenzorul, alegând un succesor pentru ocuparea locului vacant, prin votul 
majorităţii simple a celor prezenţi; 

m) hotărăşte termenul, conţinutul şi forma de plată a cotizaţiilor anuale ale membrilor Asociaţiei la bugetul acesteia; 

n) aprobă organigrama Asociaţiei, propusă de Consiliul Director; 

o) hotărăşte numirea unui aparat tehnic pentru realizarea obiectivelor proprii, finanţat din resursele asociaţiei, precum şi cuantumul salariilor, indemnizaţiilor 

şi premiilor pentru personalul aparatului tehnic;  
p) hotărăşte, cu votul tuturor membrilor Asociaţiei, asupra necesităţii angajării de credite bancare pentru îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor Asociaţiei şi 

modul de garantare a acestora; 

q) aprobă dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare; 
r) hotărăşte înfiinţarea de societăţi comerciale, în condiţiile legii; 

s) aprobă înfiinţarea de filiale, atât la nivel naţional cât şi internaţional; 

t) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau statut. 
(2) Hotărârile Consiliului de Administraţie se consemnează într-un registru de procese-verbale, care se păstrează la preşedintele consiliului de administraţie al 

Asociaţiei; procesul-verbal de şedinţă se va semna de toţi membrii participanţi. 

(3) Hotărârile Consiliului de Administraţie sunt obligatorii pentru toţi asociaţi, chiar şi pentru aceia care au absentat de la vot sau au votat împotrivă. 

B. Consiliul Director 

Art.16. (1) Consiliul Director reprezintă organul executiv al Asociaţiei şi este ales de Consiliul de Administraţie. 

(2) Consiliul Director acţionează în numele asociaţiei, asigură conducerea efectivă şi administrarea patrimoniului aferent acesteia, cu excepţia atribuţiilor 
rezervate exclusiv Consiliului de Administraţie. 

(3) Consiliul director se compune din 3 membri, dintre care un Preşedinte, un Vicepreşedinte şi un Secretar, aleşi prin votul majorităţii membrilor Consiliului 
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de Administraţie, pentru un mandat de 4 ani, începând de la data înregistrării Asociaţiei. 

(4) Consiliul Director este condus de preşedintele Consiliului de Administraţie a Asociaţiei. Consiliul Director se întruneşte lunar sau de câte ori este necesar, la 

propunerea preşedintelui acestuia.  
(5) Consiliul Director va alege, dintre membri săi un vicepreşedinte şi un secretar. 

(6) Consiliul Director exercită conducerea Asociaţiei în perioada dintre sesiunile Consiliului de Administraţie și hotărăşte în toate problemele care intră în 

competenţa sa, respectiv hotărăşte în toate cazurile care nu intră în competenţa exclusivă a Consiliului de Administraţie. 
(7) Consiliul Director poate înfiinţa grupuri de realizare de proiecte, care pot proceda în numele Asociaţiei. 

Art.17. Consiliul Director este format din: 

Preşedinte: dl. …………., cu domiciliul în ……., judeţul ……. str. ………, nr. 23, C.I.: seria ___ nr. …… eliberat la data de …….., de către SPCLEP 
……………, CNP: …………….. 

Vicepreşedinte: ……….., cu domiciliul în ……………… judeţul .........., ........... nr. .................... seria ___ nr. ......... eliberat la data de .................. de către 

.............., CNP: ............................ 
Secretar: ……………………. cu domiciliul în ……………………. judeţul Harghita str. …………… nr. …………….C.I.: seria __ nr. ……………, 

eliberat la data de ……………….. de către …………. CNP: ………………………….. 
Art.18. Atribuţiile Consiliului Director sunt:  

a) aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului de Administraţie; 

b) execută bugetul de venituri şi cheltuieli şi întocmeşte proiectul bugetului pentru anul următor;  
c) prezintă Consiliului de Administraţie rapoarte asupra activităţii desfăşurate, precum şi propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia; 

d) convoacă Consiliul de Administraţie în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie; 

e) răspunde de integritatea patrimoniului Asociaţiei;  
f) răspunde de relaţiile cu autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei şi monitorizează alocarea la 

bugetul asociaţiei a cotelor de contribuţie ce revin acestora, potrivit actului constitutiv;  

g) urmăreşte, în condiţiile legii, recuperarea pagubelor produse Asociaţiei de către propriul personal sau de către terţi; în cazul personalului propriu angajat 
cu contract individual de muncă, sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispoziţiile Codului muncii; în cazul neidentificării persoanelor vinovate, dă dispoziţii de 

reparare din contul Asociaţiei, în condiţiile legii; 

h) monitorizează constituirea şi utilizarea în conformitate cu prevederile legale a fondurilor speciale; 
i) monitorizează managementul financiar al Asociaţiei şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea acestuia; 

j) întocmeşte organigrama Asociaţiei, pe care o supune aprobării Consiliului de Administraţie; 

k) elaborează politica de personal a Asociaţiei; 
l) decide asupra problemelor curente legate de înfăptuirea obiectivelor Asociaţiei; 

m) decide asupra primirii şi folosirii donaţiilor, legatelor şi altor venituri şi urmăreşte efectuarea cheltuielilor conform bilanţului contabil şi cu respectarea 

dispoziţiilor legale; 
n) monitorizează asigurarea condiţiilor tehnico-materiale necesare desfăşurării activităţii Asociaţiei în conformitate cu obiectivele acesteia, a securităţii şi 

igienei în procesul muncii, precum şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, conform prevederilor legale;  

o) decide înfiinţarea unui aparat propriu pentru realizarea obiectivelor asociaţiei, finanţate din resursele acesteia; 
p) stabileşte societatea bancară la care Asociaţia îşi va deschide unul sau mai multe conturi;  

r) aprobă actele juridice ce vor fi întocmite de Asociaţie în nume propriu, cu excepţia contractelor a căror valoare în lei depăşeşte echivalentul în lei a 

sumei de 15.000 euro; 
s) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Consiliul de Administraţie. 

Art.19. Preşedintele Consiliului Director. 

(1) Conducătorul executiv al Asociaţiei este preşedintele Consiliului Director. Preşedintele este ajutat de un vicepreşedinte, care preia şi îndeplineşte atribuţiile 
preşedintelui în cazul absenţei sau imposibilităţii acestuia de a-şi îndeplini atribuţiile. 

(2) Preşedintele Consiliului Director este ales dintre membrii Consiliului director desemnaţi de unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei, de 

preferinţă care au cunoştinţe profesionale ori cu experienţă necesară în domeniu. 
(3) Preşedintele Consiliului Director are următoarele atribuţii principale:  

A. asigură managementul financiar al Asociaţiei prin:  

a) organizarea gestiunii mijloacelor materiale şi financiare ale asociaţiei;  

b) actualizarea, dacă este cazul, a fondurilor speciale; 

c) întocmirea şi păstrarea evidenţelor contabile şi a registrelor Asociaţiei, specifice managementului financiar;  

d) prezentarea, la solicitarea Consiliului Director sau a cenzorului, a rapoartelor ori a documentelor necesare unor verificări financiar-contabile ale 
Asociaţiei;  

B. asigură managementul de proprietate al Asociaţiei, şi anume:  

a) monitorizează funcţionalitatea, integritatea şi condiţiile de utilizare a bunurilor deţinute de Asociaţie în administrare şi exploatare, respectiv a 
bunurilor proprietate a Asociaţiei;  

b) supraveghează execuţia lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii curente şi participă la recepţia lor, consemnând finalizarea acestora şi verifică 

efectuarea plăţilor corespunzătoare stadiului lucrărilor contracte; 
c) controlul, angajarea, retribuirea, promovarea şi sancţionarea personalului angajat în structura organizaţională a Asociaţiei pentru derularea 

activităţilor proprii şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale; 

C. asigură managementul activităţii Asociaţiei: 
a) conduce lucrările Consiliului de Administraţie, verifică respectarea şi îndeplinirea hotărârilor adoptate de Consiliul de Administraţie şi deciziile 

Consiliului director;  

b) organizează, conduce şi controlează activitatea serviciilor interne şi a aparatului propriu al Asociaţiei şi adoptă măsuri corespunzătoare pentru 
îndeplinirea sarcinilor acestora;  

c) angajează personalul necesar funcţionării aparatului şi serviciilor proprii ale asociaţiei, prin contract individual de muncă, cu respectarea 

legislaţiei în vigoare;  
d) reprezintă Asociaţia în încheierea şi derularea contractelor şi îşi asumă drepturi şi obligaţii în numele Asociaţiei;  

e) reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii, persoane fizice şi juridice, din ţară şi străinătate, cu autorităţile, inclusiv în acţiunile judecătoreşti iniţiate 

de Asociaţie împotriva unui terţ ori a membrilor asociaţiei care nu şi-au îndeplinit obligaţiile statutare faţă de Asociaţie, sau în procesele iniţiate de unul dintre 

membrii, care contestă o decizie a Asociaţiei; 

f) autorizează efectuarea cheltuielilor şi plăţilor Asociaţiei; 
g) convoacă consiliul director lunar sau ori de câte ori este nevoie; 

h) întocmeşte ordinea de zi a şedinţei consiliului director şi conduce lucrările acestuia; 

i) semnează contractele individuale de muncă ale personalul angajat, precum şi orice alte contracte încheiate de Asociaţie cu persoane fizice sau 
juridice; 

j) păstrează şi foloseşte ştampila Asociaţiei. 

Art.20. Fiecare membru al Consiliului Director este individual răspunzător pentru actele şi faptele sale în cazul încălcării legislaţiei sau dispoziţiilor primite. 

C. Cenzorul 

Art.21. (1) Consiliul de Administraţie numeşte un cenzor, care are sarcina de a verifica rapoartele de activitate, situaţiile financiar-contabile anuale şi de a 

consilia asociaţia în problemele financiare şi statutare. 
(2) Durata mandatului cenzorului este de 1 an, în conformitate cu actul constitutiv. 

(3) Cenzorul nu poate face parte din Consiliul Director şi trebuie să fie specialist în domeniile financiar-contabil, economic şi/sau juridic.  

(4) Mandatul cenzorului încetează la expirarea duratei sale, prin demisie, prin revocare sau în cazul imposibilităţii acestuia de a-şi exercita atribuţiile. 
(5) Cenzorul are următoarele atribuţii:  

a) verifică îndeplinirea condiţiilor statutare privind prezenţa şi votul în şedinţele Consiliului de Administraţie;  
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b) verifică execuţia bugetară, propunerile pentru proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul următor şi propunerile pentru rectificarea bugetului 

pentru anul în curs;  

c) dacă managementul financiar este asigurat de o persoana fizică, verifică, cel puţin o dată pe semestru, gestiunea Asociaţiei, stabilirea şi încasarea cotelor 
de contribuţie la cheltuielile asociaţiei, consemnând constatările într-un registru de procese-verbale, care se păstrează de preşedintele comisiei de cenzori sau de un alt 

membru stabilit de aceasta;  

d) verifică dacă registrele Asociaţiei îndeplinesc condiţiile legale necesare desfăşurării corespunzătoare a managementului financiar;  
e) întocmeşte, pe baza verificărilor efectuate, şi prezintă Consiliului de Administraţie a Asociaţiei rapoarte asupra activităţii sale şi asupra gestiunii 

Asociaţiei, propunând anual descărcarea de gestiune a Consiliului Director şi a celui care asigură managementul asociaţiei;  

f) propune spre aprobare Consiliului de Administraţie sau, după caz, Consiliului Director programe, proiecte de programe cu măsuri necesare desfăşurării 
managementului financiar; propune recuperarea, în condiţiile legii, a pagubelor produse de personalul ce deserveşte Asociaţia sau de membri ai acesteia. Recomandă 

Consiliului Director sesizarea instanţelor de urmărire penală, când constată săvârşirea unor infracţiuni prevăzute de legislaţia financiar-contabilă;  

g) în cazul în care Consiliul de Administraţie hotărăşte ca managementul financiar al asociaţiei să fie asigurat de persoane juridice, cenzorul participă la 
negocierea contractelor respective, stabilind şi modalităţile de exercitare a atribuţiilor de control ale acesteia; 

h) poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot; 
i) îndeplineşte orice alte atribuţii în condiţiile legii; 

(6) Consiliul de Administraţie poate hotărî transferarea atribuţiilor cenzorului unor persoane fizice sau juridice, asociaţii sau agenţi economici specializaţi, pe 

baza de contract. 
Art.22. Cenzor al Asociaţiei este doamna/domnul …….., cu domiciliul în …… str. …… nr. …ap… C.I.: seria ___ nr. ……… eliberat la data de …… de către 

Municipiul …….. CNP: …………, iar supleant domnul ………………, cu domiciliul în ……………….. str. ………….. nr. …… C.I. seria …. nr. ……, eliberat la 

data de ……………, de către Municipiul ……………... 
Art.23. În condiţiile legii şi în limita posibilităţilor Asociaţiei, cenzorul are dreptul să fie plătit pentru activitatea depusă în cadrul Asociaţiei. 

CAPITOLUL VII. Aparatul tehnic 

Art.24. Activitatea Asociaţiei se va desfăşura prin aparatul tehnic, înfiinţat de Consiliul de Administraţie, condus de un director executiv. 
Art.25. (1) Aparatul tehnic se va organiza pe compartimente, subordonate directorului executiv, în domenii conforme cu scopul şi obiectivele asociaţiei. 

(2) Atribuţiile aparatului tehnic vor fi stabilite prin Regulament de organizare şi funcţionare, pe baza propunerii Consiliului director, aprobate de Consiliul de 

Administraţie. 
(3) Consiliul de Administraţie numeşte un Director executiv al aparatului tehnic. Acesta va îndeplini orice atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Consiliul 

de Administraţie, Consiliul director sau prin fişa postului. Această persoană are calitatea de împuternicit cu funcţii executive al aparatului tehnic al Asociaţiei. 

(4) Directorul executiv nu face parte, în simpla considerare a funcţiei lor, din componenţa organelor de conducere şi administrare ale Asociaţiei, dar are vot 
consultativ în Consiliul de Administraţie şi în Consiliul director. 

Art.26. Directorul executiv este numit de Consiliul de Administraţie şi are, în principiu, următoarele atribuţii: 

a) angajează Asociaţia în raporturile cu terţe persoane prin încheierea de acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei, în limitele aprobate de Consiliul 
de Administraţie sau de Consiliul director; 

b) rezolvă actele curente ale Asociaţiei, inclusiv actele financiar-contabile; 

c) răspunde pentru îndeplinirea sarcinilor dispuse de Consiliul de Administraţie şi Consiliul director, prezentând periodic rapoarte Consiliului director. 

CAPITOLUL VIII. Registrele legale. Procesele-verbale. 

Art.27. Asociaţia, prin Secretarul Consiliului director, va ţine şi va actualiza următoarele registre legale: 

a) Hotărârile Consiliului de Administraţie; 
b) Hotărârile Consiliului director;  

c) Procesele-verbale ale Consiliului de Administraţie; 

d) Procesele-verbale ale Consiliului director; 
e) Bilanţul şi contul de profit şi pierdere; 

f) Registrul inventar;  

g) Registrul rapoartelor Cenzorului; 
h) Lista membrilor. 

Art.28. Lucrările Consiliului de Administraţie şi ale Consiliului director se consemnează în procese-verbale, înregistrate într-un registru special, semnate de 

Preşedinte şi de cel care l-a întocmit. 

Art.29. Procesele-verbale vor fi ataşate la registre în ordine cronologică. Înregistrările vor fi păstrate timp de cel puţin 5 (cinci) ani, dacă prin lege nu se 

prevede o perioadă mai îndelungată. 

Art.30. Membrii Asociaţiei, Consiliului director, Cenzorul şi aparatul tehnic vor avea dreptul de acces liber la registrele de procese-verbale. Ei pot solicita 
copii sau extrase după aceste procese-verbale, care vor fi semnate de către Preşedinte sau, în lipsa acestuia, de către un membru al Consiliului director. 

CAPITOLUL IX. Patrimoniul Asociaţiei 

Art.31. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 15.000 lei, format din: 
 

- Judeţul Covasna: 10.000 

- Comuna Băţani: 1000 
- Comuna Brateş: 1000 

- Comuna Cernat: 1000 

- Comuna Ilieni: 1000 
- Comuna Malnaş: 1000 

 

Art.32. Veniturile Asociaţiei 

(1) Anul bugetar al Asociaţiei este anul calendaristic. 
(2) Înainte de începutul următorului an bugetar şi pentru fiecare an bugetar ce urmează, Consiliul Director avizează şi prezintă membrilor Asociaţiei spre 

aprobare, în şedinţa Consiliului de Administraţie, un proiect de buget de venituri şi cheltuieli anual, dimensionat pentru a permite funcţionarea în condiţii de echilibru 

bugetar a acesteia, corespunzător scopului si obiectivelor încredinţate.  
(3) Odată cu proiectul anual de buget se elaborează şi se aprobă o prognoză a acestuia pe următorii 3 ani. 

(4) Bugetul anual de venituri şi cheltuieli se adoptă prin votul majorităţii membrilor Consiliului de Administraţie, în termen de 15 zile de la adoptarea bugetelor 

asociaţilor. 
(5) Veniturile Asociaţiei se asigură prin contribuţiile de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre sub forma cotizaţiilor sau din alte surse 

atrase pe baza de proiecte, împrumuturi sau parteneriate public-private, în condiţiile legii.  

(6) Resursele necesare funcţionării asociaţiei provin de asemenea şi din: 
a) taxa de înscriere de 1.000 lei; 

b) cotizaţia membrilor de 1 lei/locuitor/an; 

c) sponsorizări, legate şi donaţii de bunuri materiale primite de la persoane juridice române sau străine; 
d) resurse obţinute de la bugetul de stat; 

e) dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legale; 

f) venituri realizate din activităţi economice directe; 
g) alte venituri admise de lege. 

CAPITOLUL X. Dizolvarea și lichidarea Asociaţiei 

Art.33. (1) Asociaţia se dizolvă: 
a) de drept; 

b) prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz; 

c) prin hotărârea Consiliului de Administraţie. 
(2) Asociaţia se dizolvă de drept prin: 
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a) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu 

se produce schimbarea acestui scop; 

b) imposibilitatea constituirii Consiliului de Administraţie în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data 
la care, potrivit statutului, Consiliul de Administraţie trebuia să se constituie; 

c) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni. 

(3) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate. 
(4) Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate: 

a) când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară siguranţei naţionale şi ordinii publice; 

b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare siguranţei naţionale şi ordinii publice; 
c) când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit; 

d) când asociaţia a devenit insolvabilă; 

(5) Instanţa competentă este judecătoria în circumscripţia căreia asociaţia îşi are sediul. 
(6) Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea Consiliului de Administraţie, în temeiul aprobării prealabile a dizolvării prin hotărâre a consiliului judeţean sau 

local. În această situaţie, în termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul-verbal, în formă autentică, se depune la judecătorie, pentru a fi înscris în 
Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor. 

(7) Dizolvarea Asociaţiei va fi notificată la judecătoria sau administraţia financiară unde aceasta a fost înregistrată.  

(8) În situaţia dizolvării Asociaţiei, patrimoniul acesteia, respectiv veniturile provenite din preluarea sau din lichidarea bunurilor Asociaţiei, vor fi distribuite 
foştilor membri ai Asociaţiei proporţional cu cotele-părţi din proprietatea comună sau, dacă este cazul, după cota de participare a asociaţilor la constituirea 

patrimoniului/bunurilor asociaţiei. 

Art.34. Dizolvarea Asociaţiei are ca efect lichidarea acesteia în condiţiile legii. 
Art.35. Asociaţia are dreptul la sigiliu şi însemne proprii. 

Art.36. Soluţionarea litigiilor 

Soluţionarea litigiilor dintre Asociaţie şi unităţile administrativ-teritoriale membre, precum şi dintre Asociaţie şi terţe persoane fizice sau juridice române sau 
străine, este de competenţa instanţelor judecătoreşti române. 

CAPITOLUL XI. Dispoziţii comune şi finale 

Art.37. Prezentul statut este valabil pe toată durata de funcţionare a Asociaţiei, modificarea sau completarea acestuia urmând a se face numai în formă scrisă 
şi cu respectarea reglementărilor legale. 

Art.38. Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale în vigoare. 

Art.39. (1) Prezentul statut al Asociaţiei a fost adoptat în unanimitate de voturi în şedinţa constitutivă, ce a avut loc în data de _________ 2011, la sediul 
Asociaţiei din localitatea ____________ judeţul Covasna. 

(2) Prezentul statut a fost autentificat la Biroul Notarului Public ________, cu sediul în ____________, Str. _________ nr. ____, într-un număr de ________ 

exemplare. 
Judeţul Covasna 

Prin Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna 

[semnătura şi ştampila] 

Comuna Băţani 

prin Consiliul Local al Comunei Băţani, reprezentat prin domnul BARDÓCZ Csaba, primar 
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Brateş 

prin Consiliul Local al comunei Brateş, reprezentat prin domnul KERESTÉLY Csaba, primar 
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Cernat 
prin Consiliul Local al comunei Cernat, reprezentat prin domnul BÖLÖNI Dávid, primar 

[semnătura şi ştampila] 

Comuna Ilieni 

prin Consiliul Local al comunei Ilieni, reprezentat prin domnul FODOR Imre, primar 

[semnătura şi ştampila] 

Comuna Malnaş 

prin Consiliul Local al comunei Malnaş, reprezentat prin domnul KASLÉDER József, primar 
[semnătura şi ştampila] 

 

HOTĂRÂREA Nr. 18/2012 

privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din 

imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, Piaţa 

Libertăţii nr. 2, aflat în domeniul public al județului 

Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în ședința sa ordinară 

din 1 februarie 2012, analizând Expunerea de motive a D-lui 

TAMÁS Sándor, Preşedintele Consiliului Județean Covasna 

privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul 

situat în municipiul Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 2, 

aflat în domeniul public al județului Covasna şi în administrarea 

Consiliului Judeţean Covasna, luând în considerare raportul de 

specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică, 

precum și avizul comisiilor de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 17/2012 privind aprobarea participării judeţului 

Covasna, în calitate de membru fondator la constituirea 

ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS, în temeiul 

art. 91 alin. (1) lit. c), art. 98 şi art. 115 alin. (1) din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, până la data de 

31.12.2020 începând cu data la care bunul va fi predat comodatarului, 

ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS, a unei suprafeţe 

de 40 mp din imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, 

Piaţa Libertăţii nr. 2, aflat în domeniul public al județului 

Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, în 

vederea utilizării acesteia cu destinaţie de sediu, având datele 

de identificare prevăzute în anexa nr. 1. 

Art.2. (1) Se aprobă modelul contractului de comodat, 

conform anexei nr. 2. 

(2) Cu semnarea contractului de comodat se însărcinează D-

l TAMÁS Sándor, Preşedintele Consiliului Județean Covasna şi 

Directorul executiv al Direcţiei Economice, domnul FERENCZ 

Ludovic. 

Art.3. Predarea, respectiv preluarea spaţiului se face pe 

bază de protocol încheiat între Consiliul Judeţean Covasna şi 

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS, în termen de 

cel mult 30 de zile de la data semnării contractului de comodat. 

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

hotărâre. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi 

Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al 
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Consiliului Judeţean Covasna. 
 

Tg. Secuiesc, la 01 februarie 2012 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Notă: Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 18/2012 se poate studia la Compartimentul 
administrație publică 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 18/2012 

DATELE DE IDENTIFICARE 

a unei suprafețe din imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 2, aflat în domeniul public al judeţului Covasna şi în 

administrarea Consiliului Judeţean Covasna care se dă în folosinţă gratuită ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC 

KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS 
 

Nr. 

crt. 
Locul unde este situat imobilul 

Persoana juridică care 

predă folosinţa 

Persoana juridică care primeşte 

folosinţa 
Date tehnice 

1. 
Sfântu Gheorghe, Piaţa 

Libertăţii nr. 2, judeţul Covasna 

Judeţul Covasna, Consiliul 

Judeţean Covasna 

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ AGROSIC 

KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS 

- suprafaţă de 40 mp din imobilul, 
evidenţiat în Cf. nr. 16803 Sf. Gheorghe, 

nr. top 370/I/II/VI. 

 
HOTĂRÂREA Nr. 19/2012 

privind revocarea poziţiei nr. 1 al art. 1 din Hotărârea 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 144/2011 privind 

aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse 

regulate speciale 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 1 februarie 2012, analizând Expunerea de motive al 

Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul 

Demeter János, privind revocarea atribuirii unei licenţe de 

traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin 

curse regulate speciale, văzând Raportul de specialitate al 

Administratorului public, precum şi rapoartele de avizare ale 

Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean 

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

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

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

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

prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative 

nr. 353/2007, cu modificările şi completările ulterioare, adresa 

S.C. Transloc S.A. nr. 150/15.12.2011, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Covasna sub nr. 12448/22.12.2011, în baza art. 91 

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

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

completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se revocă poziţia nr. 1 al art. 1 din Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 144/2011 privind aprobarea atribuirii 

unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de 

persoane prin curse regulate speciale. 

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

însărcinează Compartimentul monitorizarea serviciilor comunitare 

de utilităţi publice, transport public judeţean. 
 

Tg. Secuiesc, la 01 februarie 2012 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

HOTĂRÂREA Nr. 20/2012 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Centrului de Primire în Regim de Urgenţă 

„Prinţ şi Cerşetor” Sf. Gheorghe şi Serviciul „telefonul 

copilului” 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 1 februarie 2012, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna referitor la proiectul 

de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Centrului de Primire în Regim de Urgenţă „Prinţ 

şi Cerşetor” Sf. Gheorghe şi Serviciul „telefonul copilului”, 

având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna precum şi 

rapoartele comisiilor de specialitate întocmite în acest sens, 

luând în considerare: Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, Hotărârea Guvernului nr. 

539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de 

asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor 

de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 

privind serviciile sociale, cu modificările ulterioare, Hotărârea 

Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost 

pentru serviciile sociale, Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 

privind atribuţiile şi Regulamentul - cadru de organizare şi 

funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 106/2011 privind 

aprobarea unor măsuri organizatorice în cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, 

Ordinul Secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru 

Protecţia Drepturilor Copilului nr. 288/2006 pentru aprobarea 

Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz 

în domeniul protecţiei drepturilor copilului, în baza art. 91 alin. 

(1) lit. „f” şi alin. (5) lit. „a” pct. 2 şi în temeiul art. 97 alin. (1) 

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

cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 

al Centrului de Primire în Regim de Urgenţă „Prinţ şi Cerşetor” 

Sf. Gheorghe şi Serviciul „telefonul copilului”, conform anexei 

care face parte din prezenta hotărâre. 

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

însărcinează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna. 
 

Tg. Secuiesc, la 01 februarie 2012 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
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Anexă la Hotărârea nr. 20/2012 

REGULAMENT 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CENTRULUI DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENŢĂ „PRINŢ ŞI CERŞETOR” ŞI SERVICIUL 

TELEFONUL COPILULUI 
 

CAPITOLUL I. 

DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1. Centrul de Primire în Regim de Urgenţă „Prinţ şi Cerşetor” (C.P.R.U. „Prinţ şi Cerşetor”) este o componentă funcţională a Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna din subordinea Consiliului Judeţean Covasna, având drept scop asigurarea unei intervenţii eficiente în beneficiul 
copiilor, pentru promovarea şi protecţia drepturilor copilului şi îmbunătăţirea condiţiei vieţii acestuia. 

Art.2. Fiind o componentă în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, C.P.R.U. „Prinţ şi Cerşetor” nu are personalitate 

juridică. În consecinţă, furnizorul de servicii, respectiv consiliul judeţean prin intermediul D.G.A.S.P.C. Covasna va asigura resurse financiare suficiente şi o bază 
materială adecvată, care să-i permită funcţionarea la randament optim şi permanenţă în comunitate. 

Art.3. Centrul de Primire în Regim de Urgenţă „Prinţ şi Cerşetor” are sediul în Sf. Gheorghe, str. Borviz, nr. 70/A, jud. Covasna. 

Art.4. Centrul de Primire în Regim de Urgenţă „Prinţ şi Cerşetor” acţionează: 
a) pentru a preveni intrarea în sistem a copilului aflat în situaţie de risc, atunci când în urma evaluării cauzelor plasării în centrul de primire este realizabilă 

revenirea copilului în mediul familial, eventual însoţită de măsuri de consiliere şi suport pentru părinţi; 

b) pentru a proteja copilul şi a-i oferi temporar îngrijirile şi consilierea de specialitate de care are nevoie; 
c) pentru a pregăti intrarea în sistem a copilului aflat în dificultate, stabilind în urma rezultatelor evaluării din centrul de primire măsura cea mai adecvată 

fiecărui caz. 

Art.5. Plasamentul copilului în regim de urgenţă este o măsură de protecţie specială, cu caracter temporar, care se stabileşte în situaţia copilului abuzat sau 
neglijat, precum şi în situaţia copilului găsit sau a celui abandonat în unităţi sanitare. 

Art.6. Pe toată durata plasamentului în regim de urgenţă se suspendă de drept exerciţiul drepturilor părinteşti, până când instanţa judecătorească va decide cu 

privire la menţinerea sau înlocuirea acestei măsuri şi cu privire la exercitarea drepturilor părinteşti. Pe perioada suspendării, drepturile şi obligaţiile părinteşti 
privitoare la persoana copilului sunt exercitate de către şeful Centrului de Primire în Regim de Urgenţă „Prinţ şi Cerşetor”, iar cele privitoare la bunurile copilului 

sunt exercitate şi, respectiv, sunt îndeplinite de către preşedintele consiliului judeţean. 

Art.7. În situaţia plasamentului în regim de urgenţă dispus de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, acesta este obligată să 

sesizeze instanţa judecătorească în termen de 48 de ore de la data la care a dispus această măsură. 

Art.8. Instanţa judecătorească va analiza motivele care au stat la baza măsurii adoptate şi se va pronunţa cu privire la menţinerea plasamentului în regim de 

urgenţă sau înlocuirea acesteia cu măsura plasamentului, instituirea tutelei sau reintegrarea copilului în familia sa. 
Art.9. Încetarea măsurii de protecţie în regim de urgenţă se stabileşte de către instanţa de judecată. Hotărârea instanţei de judecată este executorie şi definitivă. 

Hotărârea se redactează şi se comunică părţilor în termen de cel mult 10 zile de la pronunţare. Termenul de recurs este de 10 zile de la data comunicării hotărârii. 

CAPITOLUL II. 

BENEFICIARI 

Art.10. Beneficiarii direcţi ai Centrului de Primire în Regim de Urgenţă „Prinţ şi Cerşetor” sunt: 

- copiii străzii,  
- copiii abuzaţi fizic, psihic, sexual,  

- copiii separaţi de părinţii lor din motive obiective,  

- copiii neglijaţi,  
- copiii abandonaţi  

- copiii delincvenţi.  

CAPITOLUL III. 

ATRIBUŢII 

Art.11. Centrul de Primire în Regim de Urgenţă „Prinţ şi Cerşetor” are drept misiune generală furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă 

determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării lor familiale şi sociale sau luării unei măsuri de protecţie corespunzătoare. 
Art.12. Primirea copilului, aflat în dificultate, la Centrul de Primire în Regim de Urgenţă „Prinţ şi Cerşetor” se realizează în următoarele condiţii: 

a) autosesizare; 

b) solicitarea plasării copilului, găsit fără supraveghere, de către Poliţie, întocmindu-se în acest sens un proces-verbal de predare, care să conţină date de 

identificare al copilului, vestimentaţia acestuia, semnalmente, obiecte aflate asupra copilului, şi orice alte date importante referitoare la cazul respectiv. Se va 

întocmi Proces verbal de predare primire şi în cazul în care nu se cunoaşte identitatea copilului sau acesta nu poate da informaţii în acest sens, specificând cele 

constatate în actul de predare.  
c) sesizări din partea oricărei persoane fizice, în orice calitate, privind copilul aflat în dificultate, predarea acestuia trebuie respectată prin îndeplinirea 

tuturor formalităţilor scrise privind întocmirea procesului verbal de predare-primire a minorului; 
d) primirea copilului în centru se face la orice oră, 24 din 24, 7 zile din 7, inclusiv în zilele de sărbători legale; nu este permis refuzul de a primi copilul în 

centru, urmând ca în perioada imediat următoare să fie întreprinse toate demersurile necesare privind soluţionarea cazului; 

e) în cazurile speciale, când copilul prezintă semne vizibile de boli contagioase sau probleme grave de comportament, este rănit sau bolnav, trebuie 
asigurată securizarea lui, prin transport la spital sau prin izolarea lui într-o cameră separată. 

Art.13. Admiterea în cadrul Centrului de Primire în Regim de Urgenţă „Prinţ şi Cerşetor” se face în baza plasamentului în regim de urgenţă stabilit prin 

decizie a directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în urma evaluării iniţiale a situaţiei copilului. 
Art.14. Rolul Centrului de Primire în Regim de Urgenţă „Prinţ şi Cerşetor” constă în asigurarea protecţiei şi îngrijirii copilului separat temporar de părinţii 

săi, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii plasamentului în regim de urgenţă până la reintegrarea în familie, plasamentul la o familie substitutivă sau la 

un alt serviciu de tip rezidenţial/familial. 
Art.15. După admiterea în centru, se va proceda la evaluarea detaliată a situaţiei copilului, în funcţie de nevoile şi particularităţile acestuia, din punct de vedere: 

- social 

- psihologic 
- medical 

- educaţional 

- juridic 

Art.16. În vederea evaluării situaţiei copilului sunt implicaţi profesioniştii de la nivelul D.G.A.S.P.C. Covasna. 

Art.17. La admiterea în C.P.R.U. „Prinţ şi Cerşetor” se desemnează o persoană responsabilă din rândul educatorilor de specialitate care va respecta în 

interacţiunea sa cu copilul valorile de bază ale unei relaţii parentale de calitate, constând în afecţiune, răspuns imediat la nevoile copilului, disponibilitate de a 
răspunde întrebărilor copilului, sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului, respect, confidenţialitate şi încredere reciprocă. 

Art.18. Personalul este obligat să respecte istoria copilului, să nu judece greşelile părinţilor sau situaţia socio-economică a familiei. 

Art. 19. Copilului în cauză i se prezintă clar, în funcţie de gradul de maturitate, care sunt principalele reguli de organizare şi funcţionare al centrului pe care 
trebuie să le respecte.  

Art.20. Fiecare copil beneficiază de o intervenţie personalizată în funcţie de nevoile identificate, transpusă în planul individualizat de protecţie (P.I.P.), 

conţinutul acestui plan fiind adus la cunoştinţa copilului, în funcţie de gradul său de maturitate. P.I.P. acoperă următoarele aspecte: protecţia copilului, educaţie 
formală, informală şi non-formală, nevoile de sănătate, reabilitare, deprinderi de viaţă independentă, nevoile de socializare, modalităţile de menţinere a legăturilor 

cu părinţii, familia lărgită, de petrecere a timpului liber. Planurile individualizate sunt avizate de şeful centrului. 

Art.21. Pe toată durata plasamentului la C.P.R.U. „Prinţ şi Cerşetor”, copilul are dreptul la cazare, hrană, îmbrăcăminte, materiale pentru igienă personală. 
Art.22. În timpul anului şcolar copilul va fi înscris într-o unitate de învăţământ, în funcţie de vârstă, gradul de maturitate, sau după caz va urma şcoala 

începută. 

Art.23. Copiilor li se oferă sprijin concret şi sunt încurajaţi să menţină legăturile cu părinţii, familia lărgită sau alte persoane importante pentru ei, dacă acest 
lucru nu contravine interesului lor superior. 
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Art.24. C.P.R.U. „Prinţ şi Cerşetor” contribuie la asigurarea condiţiilor necesare şi pregătirii corespunzătoare a ieşirii copilului din centru şi/sau din sistemul 

de protecţie al copilului. 

Art.25. C.P.R.U. „Prinţ şi Cerşetor” asigură copiilor: 
- dreptul la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate într-un mod cât mai apropiat de mediul familial,  

- alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ, în conformitate cu legislaţia în vigoare, 

- participarea copiilor la activităţi educaţionale necesare dezvoltării lor optime, 
- oportunităţi de petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare, care contribuie la dezvoltarea lor fizică, cognitivă, socială şi emoţională, 

- derularea activităţii de consiliere şi/sau psihoterapie pe termen scurt, mediu sau lung în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Art.26. Securitatea şi sănătatea copiilor sunt protejate şi supravegheate permanent de personalul centrului destinat copiilor străzii, precum şi celorlalte 
categorii de copii, respectiv pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat. 

Art.27. C.P.R.U. „Prinţ şi Cerşetor” înregistrează şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile cu privire la serviciile oferite sau pentru care se facilitează accesul. 

Sesizările şi reclamaţiile sunt soluţionate cu promptitudine şi seriozitate, iar persoana în cauza este informată de progresul realizat pentru soluţionare şi primeşte 
răspunsul, în scris, în maxim 30 de zile calendaristice. 

CAPITOLUL IV. 

PRINCIPII 

Art.28. Principiile care guvernează funcţionarea C.P.R.U. „Prinţ şi Cerşetor” sunt: 

a) asigurarea protecţiei împotriva abuzului, neglijenţei şi exploatării copilului, pe o perioadă de timp limitată; 
b) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; 

c) principiul intervenţiei limitate în timp, conform căruia acordarea serviciilor în centru se realizează pe o perioadă de timp limitată; 

d) principiul intervenţiei planificate, conform căruia în centru se asigură o intervenţie personalizată; 
e) asigurarea unei îngrijiri individualizate a copilului; 

f) asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

g) respectarea demnităţii copilului; 
h) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, în funcţie de vârsta şi gradul său de maturitate; 

i) asigurarea dreptului copilului la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate. 

CAPITOL V. 

ORGANIZARE 

Art.29. C.P.R.U. „Prinţ şi Cerşetor” oferă un nr. de 15 locuri şi are în componenţă un nr. de 6 dormitoare, respectiv 3 dormitoare cu două locuri, 3 dormitoare 

cu trei locuri, acestea respectând standardele serviciilor de tip rezidenţial. Fiecare dormitor este dotat cu paturi, dulap şi noptiere, masă, scaun corespunzătoare 
fiecărui copil. La nr. de camere se adaugă şi 1 cameră tip izolator cu 2 locuri, pentru potenţiale boli contagioase, crize psiho-motorii, etc.  

Art.30. În interiorul clădirii, în afara spaţiilor de locuit (dormitoare) suprafaţa centrului este compartimentată după cum urmează: 

a) spaţii pentru activităţi zilnice pe grupe de vârstă (o cameră de joacă pentru copii de 2-7 ani şi un club pentru copii mari); 
b) 2 băi - una pentru fete şi una pentru băieţi, 2 toalete pentru copii - cu câte două cabine WC şi 2 chiuvete; 

c) grup sanitar separat pentru personal - inclusiv un vestiar şi duş; 

d) grup sanitar pentru persoanele cu dizabilităţi; 
e) spaţiu pentru prim ajutor (medical/triaj); 

f) birouri: birou şef centru, birou consiliere/terapie, birou personal; 

g) un spaţiu pentru primirea vizitatorilor; 
h) două magazii - una pentru alimente şi una pentru alte materiale; 

i) spaţii pentru spălătorie/călcătorie şi depozitare haine/lenjerie; 

j) o bucătărie şi o sală de mese; 
k) spaţiu tehnic (centrală termică pe lemne). 

Art.31. Curtea este amenajată astfel încât să asigure petrecerea timpului liber, intimitate şi siguranţă cu respectarea standardelor pentru servicii de tip rezidenţial. 

CAPITOL VI. 

CONDUCEREA CENTRULUI DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENŢĂ 

Art.32. Centrul de Primire în Regim de Urgenţă „Prinţ şi Cerşetor” este condus de un şef centru. Acesta este numit în funcţie de către directorul general al 

DGASPC Covasna, în urma unui concurs organizat pe baza legislaţiei şi a normelor în vigoare. Candidaţii pentru ocuparea postului de şef centru trebuie să fie 

absolvenţi cu diplomă de licenţă al învăţământului universitar de lungă durată sau absolvenţi ai învăţământului postuniversitar, în domeniul ştiinţelor socio-umane. 

În cazuri bine justificate candidaţii pot fi absolvenţi ai liceelor sau şcolilor postliceale de specialitate, cu experienţă în domeniu de minimum 5 ani. Coordonatorul 

centrului trebuie să fie apt din punct de vedere moral şi profesional pentru a asigura securitatea şi educarea copiilor, precum şi o bună funcţionare a unităţii. 
Art.33. Coordonatorul centrului are următoarele atribuţii, stabilite în fişa postului: 

a) aplică legislaţia în vigoare privind activitatea centrelor de plasament de tip rezidenţial în special, al centrelor de primire în regim de urgenţă, a 

regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora; 
b) asigură executarea deciziilor şi dispoziţiilor DGASPC Covasna şi ale instanţei judecătoreşti cu privire la măsura de protecţie luată; 

c) răspunde de aplicarea hotărârilor luate la nivelul Colegiului director; 

d) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 
e) asigură, în cadrul centrului, promovarea principiilor şi normelor prevăzute de legislaţia în vigoare; 

f) răspunde în cadrul centrului, de aplicarea standardelor minime obligatorii; 

g) organizează activitatea personalului centrului, stabileşte atribuţiile acestora şi întocmeşte fişele posturilor; 
h) prezintă un referat directorului general al DGASPC Covasna cu privire la sancţionarea acelora care comit abateri de la îndatoririlor profesionale, morale 

şi cetăţeneşti, care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile; 

i) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din subordine şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la 
îmbunătăţirea acestor activităţi; 

j) asigură respectarea dreptului copilului la educaţie şi dreptul de a beneficia de servicii medicale; 

k) răspunde, în colaborare cu asistentul social, de completarea şi păstrarea în bune condiţii a documentelor care privesc copiii beneficiari ai centrului, de 
rezolvare a cazurilor noi; 

l) este responsabil de efectuarea la timp a raportărilor către DGASPC Covasna (evidenţe privind copii, personalul, pontaje, acte de contabilitate etc.); 

m) asigură alimentele, îmbrăcămintea, materialele igienice şi igienico sanitare pentru beneficiari; 

n) răspunde de păstrare în bune condiţii a imobilului în care îşi desfăşoară activitatea centrul. 

CAPITOL VII. 

PERSONAL 

Art.34. Dat fiind caracterul continuu al activităţii şi intervenţia în regim de urgenţă, în acest tip de serviciu este necesar să lucreze un număr important de 

specialişti, care să asigure permanenţă la sediul centrului. Personalul centrului răspunde nevoilor copiilor, numărul acestuia fiind satisfăcător pentru îndeplinirea 
misiunii Centrului de Primire în Regim de Urgenţă „Prinţ şi Cerşetor” în condiţii optime. 

Art.35. Structura de personal: 

a) personalul pentru îngrijirea de bază şi educaţie nonformală şi informală este reprezentată de educatorii de specialitate, numărul acestora ridicându-se la 
7 persoane, care îşi desfăşoară activitatea în ture; 

b) personalul pentru îngrijirea şi menţinerea sănătăţii la parametrii normali este reprezentat de un asistent medical şi o infirmieră; 

c) personalul pentru evaluarea situaţiei beneficiarilor acestui serviciu, pregătirea reintegrării sau integrării familiale este reprezentată de un asistent social 
şi un psiholog; 

d) personal administrativ:  

- personalul de conducere - şeful centrului, în calitatea sa de manager al resurselor umane se implică în dezvoltarea echipei pentru a o face eficientă; 
- un administrator; 

- două posturi de bucătar. 
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Art.36. Pregătirea personalului de educare şi îngrijire din centru trebuie să răspundă următoarelor cerinţe: 

- cunoaşterea dezvoltării copilului sub toate aspectele sale; 

- stăpânirea tehnicilor de observare a copilului în mediul său de viaţă, în relaţiile şi acţiunile sale cotidiene; 
- stăpânirea metodelor educative care favorizează dezvoltarea autonomiei personale şi capacităţile copilului de integrare în viaţa socială; 

- abilităţi de planificare, de lucru în echipă, de cooperare şi comunicare; 

- adaptabilitate şi flexibilitate în exercitarea funcţiilor sale pe lângă copilul aflat în centru; 
- cunoaşterea drepturilor copilului, a nevoilor copilului aflat în dificultate. 

Art.37. Fiecărui nou angajat i se aduce la cunoştinţă normele interne de funcţionare, precum şi metodologia de organizare şi funcţionare a centrului, acordarea 

unei atenţii deosebite regulilor de prevenire a accidentelor, cunoaşterea atribuţiilor profesionale proprii şi identificarea în cadrul echipei, integrarea în echipă. 
Noului angajat i se întocmeşte fişa postului, de către şeful centrului, aducându-i-se la cunoştinţă. 

CAPITOLUL VIII. 

SERVICIUL TELEFONUL COPILULUI 

Art.38. Telefonul copilului, este un serviciu pentru protecţia copilului, de tip permanent, a cărui misiune este să primească semnalările cu privire la situaţiile 

de abuz, neglijare şi exploatare a copilului, şi să intervină prompt în cazurile urgente prin intermediul unei echipe mobile. 
Art.39. Telefonul copilului dezvoltă activităţi de informare şi promovare a serviciilor oferite în interesul superior al copiilor expuşi la abuz, neglijare şi 

exploatare.  

Art.40. Semnalarea cazurilor se realizează la numărul de telefon 983. Semnalarea cazurilor la linia telefonică de urgenţă se poate realiza de către copiii aflaţi 
în situaţiile prevăzute mai sus sau alte persoane care cunosc sau au suspiciuni de existenţa unei situaţii de abuz, neglijare sau exploatare a copilului. 

Art.41. Telefonul copilului este disponibil permanent, 24 de ore/zi, 7 zile pe săptămână, inclusiv în perioada sărbătorilor legale, iar taxarea este gratuită pentru 

clienţi. 
Art.42. Beneficiarii direcţi ai serviciului sunt copiii aflaţi în situaţie de abuz, neglijare sau exploatare a căror cazuri au fost semnalate la linia telefonică de 

urgenţă.  

Art.43. Intervenţia în situaţii de urgenţă - Echipa mobilă: 

Intervenţia în situaţii de urgenţă se realizează conform unei proceduri/metodologii elaborate de către DGASPC Covasna. Responsabili de intervenţie sunt 

personalul C.P.R.U. „Prinţ şi Cerşetor” şi personalul DGASPC Covasna. La nivelul DGASPC Covasna se elaborează lunar un program de lucru pentru asistenţi 

sociali şi psihologi. Aceste persoane formează echipa mobilă şi sunt încadraţi săptămânal ca responsabili pentru serviciul telefonul copilului, respectiv pentru 
intervenţia în regim de urgenţă. Echipa mobilă este contactată telefonic de către personalul de serviciu de la CPRU care primeşte apelul de urgenţă şi înregistrează 

cazul. Urgenţa cazului este reprezentată de situaţia de pericol iminent pentru viaţa, integritatea psihică, fizică etc. a copilului. Intervenţia are ca scop asigurarea 

unui mediu securizant copilului aflat în pericol iminent.  

Art.44. Atribuţiile echipei mobile: 
a) echipa mobilă acţionează cu autoturismul de serviciu - echipajul fiind compus din conducătorul auto, psihologul şi asistent social din cadrul DGASPC şi 

un poliţist, în caz de nevoie; 
b) intervine imediat ce persoana de serviciu din cadrul CPRU receptează apelul, stabileşte că este vorba despre o situaţie de urgenţă definită prin punerea 

în pericol a vieţii copilului prin abuz, neglijare şi exploatare grave; 

c) observaţiile şi constatările echipei mobile se consemnează în fişa de semnalare obligatorie şi evaluare iniţială a situaţiei de abuz, neglijare şi exploatare 
a copilului; echipa mobilă completează fişa la sediu şi în termen de 12 ore de la intervenţia în teren o transmite la DGASPC; 

d) echipa mobilă respectă confidenţialitatea datelor despre beneficiarul copil şi dreptul la imaginea acestuia şi răspunde de integritatea fizică şi psihică a 

copiilor, informând coordonatorul cu privire la orice abuz fizic, emoţional, sexual sau de orice alta natură, indiferent cine este persoana care l-a înfăptuit. 
Art.45. Atribuţiile persoanei de serviciu de la CPRU privind serviciul telefonul copilului: 

a) completează fişa de convorbire în timpul apelului; 

b) înregistrează convorbirile în registrul special; 
c) furnizează informaţii adecvate nevoilor clienţilor şi îi îndrumă către serviciile corespunzătoare sau îi reorientează către alte servicii în domeniul 

protecţiei copilului, atunci când soluţionarea problemei prezentate depăşeşte competenţa lor; 

d) respectă anonimatul şi confidenţialitatea convorbirilor; 
e) în situaţiile de urgenţă anunţă şi informează echipa mobilă furnizând toate datele şi informaţiile pertinente.  

Art.46. Instrumente de lucru: 

a) registru special; 

b) fişă de convorbire; 

c) fişă pentru apeluri mute/greşite; 

d) fişa de semnalare obligatorie şi evaluare iniţială a situaţiei de abuz, neglijare şi exploatare a copilului. 
Art.47. Decizia luării măsurii plasamentului în regim de urgenţă va respecta legislaţia în vigoare. 

 

HOTĂRÂREA Nr. 21/2012 

privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a 

programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, pentru 

activităţi educativ-ştiinţifice, sportive, de recreere și de 

tineret, sprijinul financiar acordat unităților de cult din 

bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2012 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 16 februarie 2012, analizând Expunerea de motive 

a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind finanţarea 

nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor 

şi acţiunilor culturale, pentru activităţi educativ-ştiinţifice, 

sportive, de recreere și de tineret, sprijinul financiar acordat 

unităților de cult din bugetul Consiliului Județean Covasna pe 

anul 2012, având în vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei 

Economice; Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Județean Covasna; Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 8/2012 privind aprobarea bugetului propriu al 

judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean, 

pe anul 2012; Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

169/2011 privind constituirea Comisiei de selecție a programelor, 

proiectelor și acțiunilor culturale care pot primi finanțare 

nerambursabilă de la bugetul Consiliului Județean Covasna pe 

anul 2012 și a Comisiei de soluționare a contestațiilor asupra 

modului de respectare a procedurii privind organizarea și 

desfășurarea selecției; Hotărârea Consiliului Județean Covasna 

nr. 112/2008 privind reorganizarea şi funcţionarea Comisiei de 

evaluare şi selecţionare a proiectelor în vederea atribuirii 

contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice 

pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive şi de recreere, 

precum şi de sprijin financiar acordat unităţilor de cult, 

procesul-verbal nr. 1/2012 al Comisiei selecţie a programelor, 

proiectelor și acțiunilor culturale, care pot primi finanţare 

nerambursabilă de la bugetul Consiliului Județean Covasna pe 

anul 2012; procesul-verbal nr. 1/2012 al Comisiei de evaluare 

și selecționare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de 

finanțare nerambursabilă din fonduri publice pentru activități 

educativ-științifice, sportive și de recreere, precum și de sprijin 

financiar acordat unităților de cult; în conformitate cu prevederile: 

art. 3 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr. 

350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 

general, cu modificările și completările ulterioare; Legii 

educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare; Ordinului Agenției Naționale pentru 

Sport nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din 

fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat 

şi ale asociaţiilor pe ramura de sport judeţene şi ale municipiului 

Bucuresti, cu modificările ulterioare; O.G. nr. 82/2001 privind 

stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult 
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aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2002; cu 

modificările și completările ulterioare; Normelor metodologice 

pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea 

unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând 

cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin 

H.G. nr. 1470/2002, cu modificările și completările ulterioare; 

Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea 

sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, 

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

cu modificările și completările ulterioare; Legea tinerilor nr. 

350/2006, cu modificările ulterioare; art. 91 alin. (5) lit. „b” din 

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

cu modificările și completările ulterioare; în baza art. 91 alin. 

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

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

completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 450.000 lei, din 

fondul alocat prin bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe 

anul 2012 pentru finanţarea nerambursabilă din fonduri publice 

a programelor,proiectelor și acțiunilor sportive, conform anexei 

nr. 1. 

Art.2. Se aprobă repartizarea sumei de 405.000 lei, din 

fondul alocat prin bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe 

anul 2012 pentru finanţarea nerambursabilă din fonduri publice 

a programelor, proiectelor și acțiunilor în domeniul cultelor, 

conform anexei nr. 2. 

Art.3. Se aprobă repartizarea sumei de 150.000 lei, din 

fondul alocat prin bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe 

anul 2012 pentru finanţarea nerambursabilă din fonduri publice 

a programelor, proiectelor și acțiunilor educativ-științifice și de 

recreere, conform anexei nr. 3. 

Art.4. Se aprobă repartizarea sumei de 75.000 lei, din 

fondul alocat prin bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe 

anul 2012 pentru finanţarea nerambursabilă din fonduri publice 

a programelor, proiectelor și acțiunilor de tineret, conform 

anexei nr. 4. 

Art.5. Se aprobă repartizarea sumei de 450.000 lei, din 

fondul alocat prin bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe 

anul 2012 pentru finanţarea nerambursabilă din fonduri publice 

a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, conform 

anexei nr. 5. 

Art.6. Anexele nr. 1, 2, 3, 4 și 5 fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, 

Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna şi beneficiarii finanţării. 
 

Sf. Gheorghe, la 16 februarie 2012 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 
Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 21/2012 

 

Finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor sportive din bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2012 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea instituţiei/organizaţiei Denumirea proiectului/programului 

Sprijin 

financiar 

acordat (lei) 

1 Asociaţia "Alpin Sport" Lanţul de expediţii "Ardeleni pe vârfuri" Expediţia Himalaya 2012 2,000 

2 Asociaţia "Alpin Sport" Lanţul de expediţii "Ardeleni pe vârfuri" Expediţia Mont Blanc 2012, pentru începători 5,000 

3 Asociaţia "Baconi Offroad Club" Cupa Covasna competiţie "off road" 2,000 

4 Asociaţia "Baróti Zsibongó" Concurs internaţional de dans sportiv, aerobic şi tematic 8,000 

5 Asociaţia "EQUITES" Zilele Sportive Sf. Gheorghe 2012 20,000 

6 Asociaţia "EQUITES" Participare la tabăra internaţională de handbal 0 

7 Asociaţia "EQUITES" Turul ciclist 2012 20,000 

8 Asociaţia "Ida Aerobic" Festival aerobic 0 

9 Asociaţia "Ida Aerobic" Patru zile, patru locuri aerobic în judeţul Covasna 2,000 

10 Asociaţia "Ida Aerobic" Participare la concurs internaţional de aerobic 2,000 

11 Asociaţia "Kézdiszékért Egyesület" Zilele sportului maghiar din zona Tg. Secuiesc 2,000 

12 Asociaţia "Paripa" Campioni covăsneni la sărituri peste obstacole 2,000 

13 Asociaţia "Sepsi I.S.E" Maraton de baschet de 12 ore, ediţia a III-a 2,000 

14 Asociaţia "Vabova" Sport Club Sfântu Gheorghe Participare în campionatul naţional de baschet masculin, divizia B 39,000 

15 Asociaţia Club Sportiv "ATHLOS" 
Sportul juvenil, sportul viitorului - participare în competiţii ale elevilor de la grupele de 

începători ale CSS Sf. Gheorghe în anul 2012 
13,000 

16 Asociaţia Club Sportiv "Ciprian" Participare la cupele naţionale 0 

17 Asociaţia Club Sportiv "Ciprian" Participare la campionatele naţionale 2,000 

18 Asociaţia Club Sportiv "Ciprian" Organizarea de competiţii de înot 0 

19 Asociaţia Club Sportiv "Gakusei" Sf. Gheorghe 
Concursuri şi cantonamente de judo şi promovarea schiului alpin şi a tirului sportiv cu 

arcuri în judeţul Covasna 
4,000 

20 Asociaţia Club Sportiv "Jaxtrem" Saint George MTB Maraton 2012 2,000 

21 Asociaţia Club Sportiv "Jaxtrem" Participare la concursul "Maratona di Roma" 
 

22 Asociaţia Club Sportiv "Jaxtrem" Participare la concursul "BUDA MTB Maraton" 2012 2,000 

23 Asociaţia Club Sportiv "Sepsi OSK" Participare în campionatul judeţean de fotbal 2,000 

24 Asociaţia Club Sportiv "Sepsi OSK" Cofinanţare program de pregătire al echipei de fotbal seniori "OSK" 8,000 

25 Asociaţia Club Sportiv "Sepsi OSK" Turneul internaţional de fotbal în sală pentru juniori 0 

26 Asociaţia Club Sportiv "SQUASH Covasna" Campionat de Squash 2,000 

27 Asociaţia Club Sportiv A.S. Footbal "Viitorul" Sfântu Gheorghe Participare la campionatul interjudeţean de fotbal al juniorilor C, D ,E şi F 4,000 

28 Asociaţia Club Sportiv de Bowling "Bobowling" Sf. Gheorghe Participare la campionatul naţional de bowling 9,000 

29 Asociaţia Club Sportiv de Bowling "Bobowling" Sf. Gheorghe Participare la campionatul naţional de handbal divizia A 30,000 

30 Asociaţia Club Sportiv F.C. Păpăuţi Participare în campionatul judeţean de fotbal 2,000 

31 Asociaţia Club Spotiv "Skat Kart" Cupa CSSK 1 0 

32 Asociaţia Club Spotiv "Skat Kart" Cupa CSSK 2 0 

33 Asociaţia Club Spotiv "Skat Kart" Cupa CSSK 3 4,000 

34 Asociaţia Clubul Sportiv "K.S.E." Târgu Secuiesc Participare în campionatul naţional de futsal divizia A 35,000 

35 Asociaţia Clubul Sportiv "K.S.E." Târgu Secuiesc Participarea echipelor de hochei U10 la campionatul naţional de hochei pe gheaţă 3,000 

36 Asociaţia Clubul Sportiv "K.S.E." Târgu Secuiesc Participarea echipelor de copii la campionatul naţional de baschet 4,000 

37 Asociaţia Clubul Sportiv "K.S.E." Târgu Secuiesc Participare la campionatul naţional de baschet divizia B feminin 20,000 

38 Asociaţia Clubul Sportiv "K.S.E." Târgu Secuiesc Participarea echipelor de juniori în campionatul naţional de baschet 18,000 

39 Asociaţia Clubul Sportiv "K.S.E." Târgu Secuiesc Participare la competiţiile interne şi internaţionale de fotbal 2,000 

40 Asociaţia Clubul Sportiv de Hochei "Bikák" Participarea echipelor de hochei U16 la campionatul naţional de hochei pe gheaţă 9,000 

41 Asociaţia Clubul Sportiv Orăşenesc Baraolt Participare în campionatul judeţean de fotbal 4,000 

42 Asociaţia Cultural Sportivă "Dolores" Covasna Participare în campionatul judeţean de fotbal 2,000 

43 Asociaţia de Tineret, Sport şi Cultură, Reci Participare în campionatul judeţean de fotbal 2,000 

44 Asociaţia Fotbal Club Breţcu Participare în campionatul judeţean de fotbal 2,000 

45 Asociaţia Fotbal Club Zagon Participare în campionatul judeţean de fotbal 2,000 
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Nr. 

crt. 
Denumirea instituţiei/organizaţiei Denumirea proiectului/programului 

Sprijin 

financiar 

acordat (lei) 

46 Asociaţia Sport Klub "ALUTA" Concurs cupa "ALUTA" şi memorial "Balogh Márta" 2,000 

47 Asociaţia Sport Klub "ALUTA" Concurs de trialton distanţa lungă IRONMEN -Ungaria 2,000 

48 Asociaţia Sport Klub "ALUTA" Concurs de trialton distanţa lungă la Viena 0 

49 Asociaţia Sport Klub "ALUTA" Cantonamentul şi concursul "Texas Halfironman" şi "Texas Ironmen" 0 

50 Asociaţia Sport Klub "ALUTA" Participare la campionat european de duatlon 2,000 

51 Asociaţia Sport Klub "ALUTA" Participare la campionatul mondial de duatlon 2,000 

52 Asociaţia Sportivă "ADRENALIN" Tabără de escaladă "ADRENALIN" din Râmetea - Alba ed. V 0 

53 Asociaţia Sportivă "ADRENALIN" Cupa naţională de boulder pentru juniori 2,000 

54 Asociaţia Sportivă "ADRENALIN" Participare la concursuri naţionale de boulder 0 

55 Asociaţia Sportivă "Ciucaş" Întorsura Buzăului Cupa Buzaielor la baschet 4,000 

56 Asociaţia Sportivă "Ciucaş" Întorsura Buzăului Participare în campionatul judeţean de fotbal 2,000 

57 Asociaţia Sportivă "Covasna" Participare în campionatul judeţean de fotbal 2,000 

58 Asociaţia Sportivă "Harghita" Aita Mare Participare în campionatul judeţean de fotbal 2,000 

59 Asociaţia Sportivă "Háromszék - Trei Scaune" Cupa "Trei Scaune" ed. XXIII 0 

60 Asociaţia Sportivă "Háromszék - Trei Scaune" Cupa Prieteniei, ediţia 60 4,000 

61 Asociaţia sportivă "Oltul" Coşeni Participare în campionatul judeţean de fotbal 2,000 

62 Asociaţia Sportivă "Ötye Sepsi" Turneul de baschet Oradea 0 

63 Asociaţia Sportivă "Ötye Sepsi" Turneul de baschet internaţional la Malgrat de Mar 4,000 

64 Asociaţia Sportivă "Ötye Sepsi" Turneul de baschet seniori Sf. Gheorghe 0 

65 Asociaţia Sportivă "PERKŐ" Sânzieni Participare în campionatul judeţean de fotbal 2,000 

66 Asociaţia Sportivă "PRIMA" Brăduţ Participare în campionatul judeţean de fotbal 2,000 

67 Asociaţia Sportivă "SUGÓ" Băţani Participare în campionatul judeţean de fotbal 2,000 

68 Asociaţia Sportivă de Futsal "SPICOM" Sfântu Gheorghe Participarea în campionatul naţional de futsal divizia A şi în cupa României 74,000 

69 Asociaţia Sportivă Nemere Ghelinţa Participare în campionatul judeţean de fotbal 2,000 

70 Asociaţia Şcoala de Gimnastică "Botoş Liviu" Festivalul internaţional de gimnastică "Izmir Gymfest 2012" 2,000 

71 Asociaţia Şcoala de Gimnastică "Botoş Liviu" Concurs internaţional de gimnastică - memorialul "Jozefa Pajora" 0 

72 Asociaţia Şcoala de Gimnastică "Botoş Liviu" Festivalul internaţional de gimnastică "Festival del Sole" 0 

73 Cercul de Alergare "Gáll Lajos" Ştafeta comemorativă 1848/49 2,000 

74 Cercul de Alergare "Gáll Lajos" Supermaratonul internaţional Békéscsaba - Arad - Békéscsaba 2,000 

75 Cercul de Alergare "Gáll Lajos" Semimaratonul Sfântu Gheorghe, ed. X 0 

76 Cercul de Alergare "Gáll Lajos" Campionatul Balcanic de Atletism pentru veterani 2,000 

77 Cercul de Alergare "Gáll Lajos" Maratonul şi semimaratonul "Rotary" 0 

78 Club "Auto Crono CV", Sfântu Gheorghe Competiţia naţională "Off Road - Trophy Covasna" - etapa a VIII-a 2,000 

79 Club "Auto Crono CV", Sfântu Gheorghe Campionatul naţional de viteză în Coasta Şugaş Băi 2,000 

80 Club "Auto Crono CV", Sfântu Gheorghe Raliul pe zăpadă "Winter cup" 0 

81 Club Sportiv "Samurai OPS" Sf. Gheorghe Campionatul naţional Ju Jutsu pentru copii 0 

82 Club Sportiv "Samurai OPS" Sf. Gheorghe Festval internaţional de arte marţiale 0 

83 Club Sportiv "Samurai OPS" Sf. Gheorghe Festival judeţean de arte marţiale 2,000 

84 Club Sportiv "Samurai OPS" Sf. Gheorghe Campionatul naţional şi internaţional de Ju Jutsu seniori   

85 Club Sportiv "Samurai OPS" Sf. Gheorghe Cupa "micul samurai" la judo pentru copii 2,000 

86 Clubul de Şah "Cavalerul Sfântu Gheorghe" Popularizarea şahului în judeţul Covasna 2,000 

87 Clubul Sportiv "Electrica", Sfântu Gheorghe Participare la competiţii naţionale de tenis de masă 10,000 

88 Clubul Sportiv "Electrica", Sfântu Gheorghe Participare la competiţii internaţionale de tenis de masă 0 

89 Clubul Sportiv “Sonic Motorsport” Sfântu Gheorghe Campionatul naţional de raliu 2,000 

90 Clubul Sportiv de Fotbal "Nemere-Poian" Participare în campionatul judeţean de fotbal 2,000 

91 Fundaţia "KIT" Concursul interjudeţean de atelaje "Lipiţan 2012" 2,000 

92 Outriders Moto Club Sf. Gheorghe Erzberg Rodeo 2012 0 

93 Outriders Moto Club Sf. Gheorghe Red Bull 2012 0 

94 Outriders Moto Club Sf. Gheorghe Outriders Enduro Challenge 2,000 

95 Outriders Moto Club Sf. Gheorghe Campionatul naţional de Enduro 2012 2,000 

96 Sport Club "TRI-ALUTA" Organizarea concursului de triatlon internaţional şi a Cupei României 0 

97 Sport Club "TRI-ALUTA" Tabără de pregătire cu un club sportiv de triatlon din Ungaria 0 

98 Sport Club "TRI-ALUTA" Participare la campionatul naţional de triatlon 2,000 

99 Sport Club "TRI-ALUTA" Participare la concursul de triatlon "Fadd-Dombori", Ungaria 0 

100 Sport Club "TRI-ALUTA" Achiziţionare echipamente de triatlon 0 

101 Sport Club "TRI-ALUTA" Participare la campionatul naţional de duatlon 2,000 

102 Sport Club Tg. Secuiesc Readucerea sportului profesionist în viaţa tinerilor din zona Tg. Secuiesc 3,000 

Total 450,000 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 21/2012 
 

Sprijinului financiar acordat unităţilor de cult din bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2012 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea instituţiei/organizaţiei Denumirea proiectului/programului 

Sprijin 

financiar 

acordat (lei) 

1 Biserica Creştină Baptistă Maghiară din Cernat Montare sistem de încălzire 2,000 

2 Biserica Creştină Baptistă Maghiară din Covasna Cheltuieli de funcţionare 1,000 

3 Biserica Creştină Baptistă Maghiară din Covasna Reparaţii la locuinţa pastorală 0 

4 Biserica Creştină Baptistă Maghiară din Covasna Reparaţii la biserică 2,000 

5 Biserica Creştină Baptistă Maghiară din Sf. Gheorghe Cheltuieli de funcţionare 1,000 

6 Biserica Creştină Baptistă Maghiară din Sf. Gheorghe Reparaţii la biserică 2,000 

7 Biserica Evanghelică Luterană, Parohia Sfântu Gheorghe Cheltuieli de funcţionare 2,500 

8 Biserica Evanghelică Luterană, Parohia Târgu Secuiesc Cheltuieli de funcţionare 1,500 

9 Parohia Romano-catolică Alungeni Construire casă mortuară 3,000 

10 Parohia Romano-catolică Alungeni Reparaţii la biserică 4,000 

11 Parohia Romano-catolică Catalina Extindere şi reparaţii la casa mortuară 3,000 

12 Parohia Romano-catolică Catalina Reparaţii la capela din Mărtineni 2,000 

13 Parohia Romano-catolică Cernatul de Jos Reparaţii la biserică 3,000 

14 Parohia Romano-catolică Cernatul de Jos Reparaţii la capela din Mărcuşa 2,000 

15 Parohia Romano-catolică Cernatul de Jos Modificarea turnului bisericii din Cernatul de Sus 2,000 

16 Parohia Romano-catolică Ghelinţa Construire casă mortuară 3,000 

17 Parohia Romano-catolică Hătuica Construire casă mortuară 3,000 

18 Parohia Romano-catolică Imeni Reparaţii la casa parohială 0 

19 Parohia Romano-catolică Imeni Reparaţii la biserica din Tamaşfalău 3,000 

20 Parohia Romano-catolică Lemnia Reparaţii la biserică 5,000 

21 Parohia Romano-catolică Mărtănuş Cheltuieli de funcţionare 1,000 

22 Parohia Romano-catolică Mărtănuş Reparaţii la casa parohială 0 

23 Parohia Romano-catolică Mereni Construire casă mortuară 3,000 

24 Parohia Romano-catolică Micloşoara Reparaţii la biserică 4,000 
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25 Parohia Romano-catolică Oituz Cheltuieli de funcţionare 1,000 

26 Parohia Romano-catolică Oituz Reparaţii la biserică 4,000 

27 Parohia Romano-catolică Ozun Reparaţii la biserică 3,000 

28 Parohia Romano-catolică Petriceni Construire casă mortuară 3,000 

29 Parohia Romano-catolică Sântionlunca Cheltuieli de funcţionare 1,000 

30 Parohia Romano-catolică "Sf. Benedict" din Sfântu Gheorghe Renovarea capelei din Câmpul Frumos 2,000 

31 Parohia Romano-catolică "Sf. Benedict" din Sfântu Gheorghe Renovarea bisericii 3,000 

32 Parohia Romano-catolică Sf. Gheorghe II. Extinderea reţelei de încălzire a bisericii 3,000 

33 Parohia Romano-catolică Sf. Gheorghe IV. Cheltuieli de funcţionare 2,000 

34 Parohia Romano-catolică Sf. Gheorghe V. Reparaţii la biserică 3,000 

35 Parohia Romano-catolică "Sf. Iosif" din Sfântu Gheorghe Reparaţii la casa mortuară, amplasare bust episcop Márton Áron 26,000 

36 Parohia Romano-catolică "Sf. Iosif" din Sfântu Gheorghe Tabără pentru copii cu situaţie materială precară 1,500 

37 Parohia Romano-catolică Târgu Secuiesc I. Restaurare poartă barocă 4,000 

38 Parohia Romano-catolică Târgu Secuiesc II. Tabără pentru copii cu situaţie materială precară 2,000 

39 Parohia Romano-catolică Turia de Jos Instalaţie de sonorizare pentru biserică 2,000 

40 Parohia Romano-catolică Turia de Jos Reparaţii la capela Maria din Turia de Mijloc 2,000 

41 Parohia Romano-catolică Turia de Sus Construire casă mortuară 3,000 

42 Parohia Romano-catolică Turia de Sus Reparaţii la biserică 2,000 

43 Parohia Romano-catolică Zagon Construire casă mortuară 3,000 

44 Parohia Romano-catolică Zagon Reparaţii la capela din Boroşneu Mare 2,000 

45 Parohia Romano-catolică Zagon Reparaţii la casa de rugăciuni 2,000 

46 Protopopiatul Romano-catolic "Sepsi-Barcaság" Cheltuieli de funcţionare 2,500 

47 Parohia Ortodoxă Barcani Construire "Sfânta cruce a recunoştinţei" 80,000 

48 Parohia Ortodoxă Dobolii de Jos Extinderea casei mortuare 3,000 

49 Parohia Ortodoxă Română Sf. Gheorghe I. Programul "School after school social" 3,000 

50 Parohia Reformată Sf. Gheorghe I. Reparaţii la biserică  4,000 

51 Parohia Reformată Aita Mare Construire casă de rugăciuni 2,000 

52 Parohia Reformată Aita Medie Reparaţii la casa parohială 0 

53 Parohia Reformată Aninoasa Reparaţii la biserică 2,000 

54 Parohia Reformată Araci Reparaţii la biserică 5,000 

55 Parohia Reformată Ariuşd Reparaţii la biserică 5,000 

56 Parohia Reformată Bita Cheltuieli de funcţionare 1,000 

57 Parohia Reformată Bita Reparaţii la biserică 2,000 

58 Parohia Reformată Bodoș Reparaţii la biserică 3,000 

59 Parohia Reformată Boroşneu Mic Cheltuieli de funcţionare 1,000 

60 Parohia Reformată Boroşneu Mic Amenajarea unei săli pentru tineri 0 

61 Parohia Reformată Brateş Reparaţii la casa de cultură 0 

62 Parohia Reformată Brateş Reparaţii la biserică 3,000 

63 Parohia Reformată Breţcu Cheltuieli de funcţionare 1,000 

64 Parohia Reformată Breţcu Proiectul de reabilitare a bisericii reformate din Ruseni 3,000 

65 Parohia Reformată Calnic Cheltuieli de funcţionare 0 

66 Parohia Reformată Calnic Renovarea bisericii 5,000 

67 Parohia Reformată Cernatul de Jos Renovarea bisericii  2,000 

68 Parohia Reformată Cernatul de Sus Reparaţii la biserică  2,000 

69 Parohia Reformată Chichiş Tabără pentru copii cu situaţii financiare precare 2,000 

70 Parohia Reformată Chiuruş Cheltuieli de funcţionare 1,000 

71 Parohia Reformată Chiuruş Renovarea bisericii  3,000 

72 Parohia Reformată Comandău Cheltuieli de funcţionare 1,000 

73 Parohia Reformată Comandău Reparaţii la biserică  3,000 

74 Parohia Reformată Comolău Cheltuieli de funcţionare 1,000 

75 Parohia Reformată Comolău Reparaţii la biserică  4,000 

76 Parohia Reformată Coşeni Cheltuieli de funcţionare 1,500 

77 Parohia Reformată Covasna Voineşti Reparaţii la biserică  2,000 

78 Parohia Reformată Dalnic  Renovarea bisericii 4,000 

79 Parohia Reformată Dobolii de Jos  Amenajare casă de rugăciuni 2,000 

80 Parohia Reformată Doboşeni Reparaţii la casa cantorială 0 

81 Parohia Reformată Doboşeni Renovarea bisericii din Vârghiş 3,000 

82 Parohia Reformată Eresteghin Construirea casei de rugăciuni 2,000 

83 Parohia Reformată Eresteghin Cheltuieli de funcţionare 0 

84 Parohia Reformată Filia Cheltuieli de funcţionare 1,000 

85 Parohia Reformată Ghidfalău Construire casă mortuară 3,000 

86 Parohia Reformată Herculian Renovarea bisericii  5,000 

87 Parohia Reformată Icafalău Cheltuieli de funcţionare 1,000 

88 Parohia Reformată Icafalău Reparaţii la biserică 3,000 

89 Parohia Reformată Karatna Cheltuieli de funcţionare 1,000 

90 Parohia Reformată Lisnău Reparaţii la biserică 4,000 

91 Parohia Reformată Mărcuşa Construire casă mortuară Mătişeni 3,000 

92 Parohia Reformată Mărcuşa Renovarea bisericii 3,000 

93 Parohia Reformată Mărtineni Reparaţii la parohie 0 

94 Parohia Reformată Mărtineni Renovarea bisericii 2,000 

95 Parohia Reformată Micfalău Renovarea şi extinderea bisericii 3,000 

96 Parohia Reformată Moacşa Construire casă mortuară 3,000 

97 Parohia Reformată Pachia Cheltuieli de funcţionare 1,000 

98 Parohia Reformată Pachia Reparaţii la biserică  2,000 

99 Parohia Reformată Pava Reparaţii la biserica 2,000 

100 Parohia Reformată Pava Reparaţii la casa comunitară 0 

101 Parohia Reformată Pădureni Reparaţii la biserică 4,000 

102 Parohia Reformată Reci Reabilitare biserică 5,000 

103 Parohia Reformată Saciova Renovarea parohiei 0 

104 Parohia Reformată Sântionlunca Cheltuieli de funcţionare 1,000 

105 Parohia Reformată Sântionlunca Reparaţii la casa de rugăciuni 2,000 

106 Parohia Reformată Surcea Reparaţii la biserică 2,000 

107 Parohia Reformată Tamaşfalău Reparaţii la biserică 2,000 

108 Parohia Reformată Telechia Reabilitare biserică 2,000 

109 Parohia Reformată Tg. Secuiesc Reparaţii la clădirea grădiniţei 0 

110 Parohia Reformată Tg. Secuiesc Reabilitare biserică 4,000 

111 Parohia Reformată Turia Reparaţii la biserică 3,000 

112 Parohia Reformată Turia Cheltuieli de funcţionare 1,000 

113 Parohia Reformată Ţufalău Cheltuieli de funcţionare 1,000 

114 Parohia Reformată Valea Crişului Cheltuieli de funcţionare 1,000 
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115 Parohia Reformată Zagon Reparaţii la casa de rugăciuni 2,000 

116 Parohia Reformată Zăbala Reabilitarea bisericii 4,000 

117 Protopopiatul Reformat Chezdi-Orbai  Construirea casei de rugăciuni Comandău 24,500 

118 Protopopiatul Reformat Sf. Gheorghe Cheltuieli de funcţionare 2,000 

119 Parohia Unitariană Arcuş Reabilitarea ansamblului bisericii unitariene 3,000 

120 Parohia Unitariană Belin Restaurare biserică fortificată  2,000 

121 Parohia Unitariană Calnic Cheltuieli de funcţionare 1,000 

122 Parohia Unitariană Chichiş Construire casă mortuară - elaborare documentaţii 3,000 

123 Parohia Unitariană Chichiş Cheltuieli de funcţionare 1,000 

124 Parohia Unitariană Racoşul de Sus Reparaţii la casa de rugăciuni 2,000 

125 Parohia Unitariană Sâncrai Cheltuieli de funcţionare 1,000 

126 Parohia Unitariană Sâncrai Turnare clopot pentru biserică 4,000 

127 Parohia Unitariană Sântionlunca Cheltuieli de funcţionare 2,000 

128 Parohia Unitariană Sântionlunca Reparaţii la sala de rugăciuni 2,000 

Total 405,000 

 

Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 21/2012 
 

Finanţarea nerambursabilă a programelor educativ-ştiinţifice şi de recreere din bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2012 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea instituţiei/organizaţiei Denumirea proiectului/programului 

Sprijin 

financiar 

acordat (lei) 

1 Asociaţia „Apor Péter” Sărbătoarea recoltei în mediul rural 2,000 

2 Asociaţia „Apor Péter” Aspecte ale paşoptismului ardelenesc 0 

3 Asociaţia „Bodvaj” Mediul privit prin ochii unui copil, tabără tematică de mediu - ediţia a VI-a 2,000 

4 Asociaţia „Candicas” Istorie vie-excursie culturală 2,000 

5 Asociaţia „Caritas - Asistenţă Socială” filiala Organizaţiei Caritas Alba Iulia Satul în care m-am născut   

6 Asociaţia „Caritas logistica” filiala Organizaţiei Caritas Alba Iulia Dezvoltarea „Via Maria” în judeţul Covasna 4,000 

7 Asociaţia „Casa Laura” Programul „Mâini harnice” 2,000 

8 Asociaţia „Clubul Verde” Programul „Eco-Crăciun” 0 

9 Asociaţia „Clubul Verde” Curs pentru protecţia mediului „Paza verde” 0 

10 Asociaţia „Clubul Verde” Conferinţă de ornitologie 4,000 

11 Asociaţia „Csillagőrző” Şcoala naturii-Valea Aluniş 3,000 

12 Asociaţia „Fészekrakó” Cutreierând cetăţile basmelor 2,000 

13 Asociaţia „Flagellum Dei MC” Tg. Secuiesc Întâlnirea motocicliştilor-păstrarea tradiţiilor secuieşti „Csillagösvény” 0 

14 Asociaţia „Focus Rectus” Judeţul Covasna văzut din ceruri 0 

15 Asociaţia „Free Frog,s Riders” Întâlnirea internaţională a motocicliştilor ed. XIII. 3,000 

16 Asociaţia „Háromszéki Mára” Programul „Viaţa lui Bod Péter” 4,000 

17 Asociaţia „HELP” 
Diseminarea şi valorificarea tradiţiilor muzico-culturale din judeţ prin 

prezentarea lor în instituţii de peste hotare 
2,000 

18 Asociaţia „Kormos” Editare material de prezentare a satului Filia 1,000 

19 Asociaţia „Mikó Imre” 
Campania de promovare judeţeană a programului de cooperare 

economică „Mikó Imre” 
0 

20 Asociaţia „Next” Festivalul de copii „Székölykök” 4,000 

21 Asociaţia „Philadelphia Angels” Înotul pentru sănătate 0 

22 Asociaţia „Philadelphia Angels” În sânul naturii 0 

23 Asociaţia „Philadelphia Pro Familia Support” Casa de joacă „Manoék” 2,000 

24 Asociaţia „Radio Siculus” Împreună pentru comunitatea noastră cât mai sănătoasă 0 

25 Asociaţia „Rara Avis” Parcul didactic - zilele păsărilor 0 

26 Asociaţia „Rara Avis” „EUROBIRDWATCH” Zilele de observare a păsărilor la nivel european 0 

27 Asociaţia „Rara Avis” Recensământul berzei albe în judeţul Covasna 5,000 

28 Asociaţia „Rara Avis” Crăciunul păsărilor 0 

29 Asociaţia „Sikló” Conservarea şi promovarea ansamblului tehnic „Planul înclinat” 2,000 

30 Asociaţia „Szilaj Hagyományőrző” Sprijinirea cooperării pe tema echitaţiei tradiţionale 2012 2.000 

31 Asociaţia „Szilaj Hagyományőrző” Evenimente tradiţionale ecvestre 4.000 

32 Asociaţia „Şcoala generală Benkő József” Zilele culturale „Benkő József” 2.000 

33 Asociaţia „Şcoala generală Benkő József” Cu busola pe meleagurile Baraoltene   

34 Asociaţia „Villa Sancti Eliae” Târgul meşteşugarilor şi agricultorilor „Báthori Kristóf” 2,000 

35 Asociaţia „Vinca Minor” Educaţie ecologică prin mijloacele artei 2,000 

36 Asociaţia „Zöld Nap” Drumul Nemirei - publicaţie Scaunele Orbai 0 

37 Asociaţia „Zöld Nap” Copilul în natură - expoziţie de fotografii 2,000 

38 Asociaţia „Zöld Nap” Zilele verzi ale primăverii III. 0 

39 Asociaţia „Zöld Nap” Editarea monografiei satului Lisnău 0 

40 Asociaţia Copiilor şi Tinerilor cu Diabet din judeţul Covasna Conferinţă cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului 2.000 

41 Asociaţia Cultural Educativă „Petőfi Sándor” Programul „Împreună fără graniţe” 2,000 

42 Asociaţia Culturală „Kreakids Studio” Programul „Kreakids Style Night”ed. II 4.000 

43 Asociaţia Culturală „Nagy Mózes” Zilele elevilor   

44 Asociaţia culturală, de tineret şi de protecția mediului „Dr. Bedő Albert” Zilele „Dr. Bedő Albert” 2.000 

45 Asociaţia Cultural-Educativă „PRO SCHOLA” Concurs de retorică Kossuth, zilele şcolii „Bod Péter” 2,000 

46 Asociaţia de turism rural etnocultural şi ecobalnear ATREE Cea mai puternică aşezare din România 2012 2,000 

47 Asociaţia Împotriva Cancerului pentru Viitor Păstrarea tradiţiilor în asociaţie 2,000 

48 Asociaţia Maghiarilor Ceangăi din Moldova Predarea unor cunoştinţe etnografice ceangăieşti 0 

49 Asociaţia Maghiarilor Ceangăi din Moldova Zilele de creaţie pentru elevi secui şi ceangăi 0 

50 Asociaţia pentru Doboşeni 
Modele de coexistenţă în Ţinutul Pădurilor. Expoziţii de animale şi 

programe cu caracter educaţional 
2,000 

51 Asociaţia pentru Prevenirea şi Tratarea Cancerului Pulmonar Prevenirea şi tratarea cancerului pulmonar 4,000 

52 Asociaţia pentru Studii Alternative „EVITA” Concurs/Tabără de protecţia mediului „Zöldpont” 2,000 

53 Asociaţia pentru Studii Alternative „EVITA” Concurs de utilizare „Médiainfo” 2,000 

54 Asociaţia Speo-Turistică şi de Protecţia Naturii „Lumea pierdută” Editare pliant Cheile Vârghişului 0 

55 Asociaţia Speo-Turistică şi de Protecţia Naturii „Lumea pierdută” Tabără de educare ecologică - Cheile Vârghişului 2,000 

56 Asociaţia Sportivă, Cultural- Turistică „Turia 1307 Bálványos” Festivalul internaţional de pomana porcului ed. VII. 0 

57 Biserica Creştină Babtistă Maghiară din Baraolt Tabără pentru copii cu tema „Iosif, omul care a ocrotit viaţa” 0 

58 Biserica Creştină Babtistă Maghiară din Baraolt Tabără pentru tineri cu tema „Armonia în familie” 0 

59 Cercul de alergare „Gáll Lajos” Editare carte: „Alergarea este viaţa mea - În amintirea lui Gáll Lajos” 1,000 

60 Federaţia Organizaţiilor Civile din Judeţul Covasna Catalogul societăţii civile din judeţul Covasna 0 

61 Fundaţia „Amoba” Ecologie pentru un mediu sănătos 2,000 

62 Fundaţia „Bölöni Farkas Sándor” Tabăra de copii „Santinele în natură” 2,000 

63 Fundaţia „FER” 
Implementarea unei metode noi pentru specialişti în domeniul educaţiei 

şi terapiei 
2,000 
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64 Fundaţia „KIT” Comemorarea familiei Mikó 2,000 

65 Fundaţia „Mikes Kelemen Líceum” Săptămâna premiului Nobel 2,000 

66 Fundaţia „Mikes Kelemen Líceum” Moştenirea noastră 0 

67 Fundaţia „Mikes Kelemen Líceum” Valorile adevărate - moştenire pentru copii 0 

68 Fundaţia „Mikes Kelemen Líceum” Incursiune istorică 2,000 

69 Fundaţia „Tatrangi Sándor” Şapte paşi spre o lume mai bună   

70 Fundaţia Creştină „Diakonia Kapernaum” Tabăra „Zorobabel” 3,000 

71 Fundaţia Creştină Diakonia Izolat, dar în siguranţă 2,000 

72 Fundaţia Creştină Diakonia 
Conferinţă judeţeană despre îngrijiri paleative - Conferinţă şi vizită de 

studiu cu ocazia Zilei Mondiale a Îngrijitorilor de Bolnavi 
3,000 

73 Fundaţia Creştină Diakonia - Casa Iris Tabăra Curcubeu 2,000 

74 Fundaţia Creştină Diakonia - Casa Iris Aniversare Casa Iris 2,000 

75 Fundaţia Creştină Diakonia - Casa Iris Program Casa Rotary 0 

76 Fundaţia de Ajutorare Umanitară „Karitas” Tabără cu corturi la Tápióbicske pentru copii din familii mari 0 

77 Fundaţia de Ajutorare Umanitară „Karitas” Evenimente tradiţionale în Trei Scaune şi în Tápióbicske (Ungaria) 2,000 

78 Parohia Reformată Arcuş Program de radio comunitar, zona Sf. Gheorghe 2,000 

79 Parohia Reformată Ariuşd Ridicarea unui monument istoric şi program cultural 2,000 

80 Parohia Reformată Cernatul de Sus Comemorarea lui Bod Péter 2,000 

81 Parohia Reformată Chiuruş Vizitarea meleagurilor istorice a ceangăilor 2,000 

82 Parohia Reformată Icafalău Tabăra copiilor din zona Tg. Secuiesc 2,000 

83 Parohia Reformată Ilieni Tabără creştină pentru copii 2,000 

84 Parohia Reformată Malnaş Demararea serviciului de asistenţă comunitară 0 

85 Parohia Reformată Malnaş Editarea albumului fotografic „Malnaş” 0 

86 Parohia Reformată Malnaş Excursie comună în sudul Ardealului 2,000 

87 Parohia Reformată Zăbala Tabără pentru copii defavorizaţi 0 

88 Parohia Romano Catolică „Sf. Iosif” din Sfântu Gheorghe Tabără pentru cercetaşi din Sf. Gheorghe 2,000 

89 Parohia Romano Catolică II., Tg. Secuiesc Tabăra de vară pentru elevi 2,000 

90 Parohia Romano Catolică Sânzieni Calea Crucii la Perkő 3,000 

91 Parohia Romano-catolică Sf. Gheorghe V. Programele copiilor săraci 2,000 

92 Parohia Romano Catolică Tg. Secuiesc I Tabăra regională catolică pentru tineri 2,000 

93 Protopopiatul Reformat Chezdi-Orbai Comemorarea lui Kálvin János 2,000 

94 Protopopiatul Reformat Sf. Gheorghe 
„Îngrijire comunitară” Conferinţa judeţeană a cercurilor de femei din 

cadrul bisericii reformate 
2,000 

95 Societatea Carpatină Ardeleană - filiala jud. Covasna Cale de pelerinaj „Via Maria” 2,000 

96 Societatea Carpatină Ardeleană - filiala jud. Covasna Tabără de aniversare a „S.C.A. Covasna - Heke 2012” 0 

97 Societatea Maghiară Tehnico-științifică din Transilvania Zilele „EMT” 2012 2,000 

98 Societatea Maghiară Tehnico-științifică din Transilvania Zilele Ştiinţei Maghiare 0 

99 Societatea Naţională de Cruce Roşie - filiala Covasna Tabăra voluntarilor 0 

100 Societatea Naţională de Cruce Roşie - filiala Covasna Tabără pentru copii nevoiaşi 2,000 

101 Uniunea Artiştilor din Transilvania UAT Drog info 0 

102 Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România Magister 2,000 

Total 150,000 

 

Anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 21/2012 
 

Finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor de tineret din bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2012 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea instituţiei/organizaţiei Denumirea proiectului/programului 

Finanţare 

acordată (lei) 

1 Asociaţia de Tineret „Alexandra Ducancea” Festivalul francofoniei „Ponts vers l'amitié”„Correspondances” 3,000 

2 Asociaţia de Tineret „Ecou” Participări interne şi internaţionale „Debate Club” Sf. Gheorghe 6,000 

3 Asociaţia de Tineret „Ecou” Festivalul „Povestea din ajun” 6,000 

4 Asociaţia „Baróti Szent Adalbert” Programul „10 ani cu formaţia BAKI” 1,000 

5 Asociaţia „Baróti Szent Adalbert” Tabăra tinerilor catolici din eparhia „Sepsi-Barcaság” 2012 2,000 

6 Asociaţia „Sepsi I.S.E.” Tabăra tinerilor voluntari „Sepsi I.S.E.” ed. III. 2.000 

7 Asociaţia JBC Workshop de decizii antreprenoriale 3.000 

8 Asociaţia JBC Tinerii, agricultura, creşterea animalelor - excursie 
 

9 Asociaţia JBC 
Întâlnire cu organizaţiile specifice economice şi elaborarea strategiei pentru anul 

2012  

10 Asociaţia JBC Concurs „Planul de afaceri” III. 2.000 

11 Asociaţia JBC 12 luni, 12 antreprenori . 

12 Asociaţia „Turul Madár” Cercul „Berde Mózsa” 3,000 

13 Asociaţia Clubul Tinerilor din Sf. Gheorghe Programul „Zilele tineretului - cel mai bun ONG” ediţia a VI-a 3,000 

14 Asociaţia Clubul Tinerilor din Sf. Gheorghe Săptămâna naţională a voluntariatului 2,000 

15 Asociaţia Clubul Tinerilor din Sf. Gheorghe Balul voluntarilor, ediţia III 0 

16 Asociaţia copiilor şi tinerilor cu diabet din judeţul Covasna Tabără de mod de viaţă pentru tineri şi copii cu diabet 4,000 

17 Asociaţia de Tineret Bixad Prezentarea satului Bixad 2,000 

18 Asociaţia Reformatorii Întâlnirea tinerilor creştini „Bandă sau comunitate” 1.000 

19 Asociaţia Tinerilor din Judeţul Covasna HARIT Inventarierea şi reabilitarea cimitirelor eroilor din judeţul Covasna 4,000 

20 Asociaţia Tinerilor din Judeţul Covasna HARIT Cortul tinerilor de zilele Sf. Gheorghe 0 

21 Asociaţia Tinerilor din Judeţul Covasna HARIT Tabăra de vară a tinerilor din judeţul Covasna 0 

22 Asociaţia Tinerilor din Judeţul Covasna HARIT Conferinţa: politici de tineret în 2012 4,000 

23 Asociaţia Tinerilor din Târgu Secuiesc Întâlnirea tinerilor din zona Târgu Secuiesc 3,000 

24 Asociaţia Tinerilor din zona Târgu Secuiesc Album cu fotografii şi cu ilustraţii despre comuna Lemnia şi Mereni 0 

25 Asociaţia Tinerilor Maghiari din Covasna Festivalul de muzică al trupelor de elevi, ed. IV. 4,000 

26 Uniunea Cercetaşilor Maghiari din România Pelerinaj pe urmele lui Mikes şi Rákóczi în Turcia 2,000 

27 Uniunea Cercetaşilor Maghiari din România Festivalul dovlecilor 1,000 

28 Uniunea Cercetaşilor Maghiari din România Cale de pelerinaj „Via Maria” 0 

29 Uniunea Cercetaşilor Maghiari din România Încondeierea ouălelor de paşte 1,000 

30 Uniunea Cercetaşilor Maghiari din România Confecţionarea coroniţelor de advent 1,000 

31 Uniunea Cercetaşilor Maghiari din România Comemorare Bíró Sándor 0 

32 Uniunea Tinerilor Catolici „Micii Apostoli” Tabăra tinerilor creştini din Protopopiatul Trei Scaune-Braşov 1,000 

33 Uniunea Tinerilor Catolici „Micii Apostoli” Săptămâna de evanghelizare 4,000 

34 Uniunea Tinerilor Catolici „Micii Apostoli” Întâlnirea tinerilor în prisma culturii şi al spiritualităţii 2,000 

35 Serviciul de Ajutor Maltez, Sf. Gheorghe Weekend de formare 0 

36 Serviciul de Ajutor Maltez, Sf. Gheorghe Tineri pentru evenimente sociale - weekend de formare 0 

37 Serviciul de Ajutor Maltez, Sf. Gheorghe Festivalul Tineretului Maltez 3,000 

38 Serviciul de Ajutor Maltez, Sf. Gheorghe Curcubeu, tabără pentru copii maltezi 1,000 

39 Serviciul de Ajutor Maltez, Sf. Gheorghe Tabără pentru copii nevoiaşi din judeţul Covasna 4,000 

Total 75,000 
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Anexa nr. 5 la Hotărârea nr. 21/2012 
 

Finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor culturale din bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2012 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea instituţiei/organizaţiei Denumirea proiectului/programului 

Sprijin 

financiar 

acordat (lei) 

1 Asociaţia „Szilaj Hagyományőrző Egyesület” Păstrarea tradiţiei prin port 10.000 

2 Asociaţia Culturală „Mikes Tölgyek” din Zagon Achiziţionare de accesorii şi echipamente pentru S.V.S.U. Zagon 5,000 

3 Asociaţia Culturală „Mikes Tölgyek” din Zagon Achiziţionare de costume festive şi instrumente de fanfară 5,000 

4 Asociaţia Culturală „Mikes Tölgyek” din Zagon Achiziţionare de costume festive pentru majorete 0 

5 Fundaţia de Ajutorare Umanitară „Karitas” Păstrarea tradiţiei prin port 5,000 

6 Asociaţia „Plai Întorsurean” Păstrarea tradiţiei prin port popular 10,000 

7 Fundaţia „Mihai Viteazul” Festivalul de colinde şi obiceiuri de iarnă 5,000 

8 Asociaţia „Bálint Gábor” Păstrarea tradiţiei prin port popular 5,000 

9 Asociaţia „Csiporkázó Játszóház” Păstrarea tradiţiei prin port popular; Editare „Cartea de bucate a bunicii” 5,000 

10 Asociaţia „Gyöngyharmat” Zăbala Păstrarea tradiţiei prin port popular 10,000 

11 Asociaţia „Gyöngyvirág" a Pensionarilor din Biborţeni Păstrarea tradiţiei prin port popular 5,000 

12 Asociaţia „Herec” Păstrarea tradiţiei prin port popular 5,000 

13 Asociaţia „Kálnoky Ludmilla” Păstrarea tradiţiei prin port popular 5,000 

14 Asociaţia „Kormos” Păstrarea tradiţiei prin port popular 5,000 

15 Asociaţia „LEZA” Păstrarea tradiţiei prin port popular 5,000 

16 Asociaţia „Pásztortűz-Foc Ciobănesc” Forumul internaţional al dansului şi portului popular: Prietenie în paşi de dans 5,000 

17 Asociaţia „Pro Csoma Sándor” Păstrarea tradiţiei prin port popular 5,000 

18 Asociaţia Culturală „Mikes Tölgyek” din Zagon Păstrarea tradiţiei prin port popular 5,000 

19 Asociaţia Culturală „Nagy Mózes” Păstrarea tradiţiei prin port popular 7,000 

20 Asociaţia Culturală şi de Tineret „Foris-Polyán” Păstrarea tradiţiei prin port popular 5,000 

21 Asociaţia Cultural-Educativă „Pro Schola” Păstrarea tradiţiei prin port popular 5,000 

22 Asociaţia de Dans Popular „Perkő” Întâlnire folclorică la Perkő 10,000 

23 Asociaţia de Tineret Bixad Păstrarea tradiţiei prin port popular 5,000 

24 Asociaţia Maghiarilor Ceangăi din Moldova Păstrarea tradiţiei prin port popular 10,000 

25 Asociaţia pentru Doboşeni Păstrarea tradiţiei prin port popular 4,000 

26 Asociaţia Sportivă, Culturală şi Turistică „Turia 1307 Bálványos” Păstrarea tradiţiei prin port popular 5,000 

27 Asociaţia Tinerilor din zona Târgu Secuiesc Păstrarea tradiţiei prin port popular 5,000 

28 Fundaţia „Lajtha László” Păstrarea tradiţiei prin port popular 10,000 

29 Fundaţia „Mikes Kelemen Líceum” Păstrarea tradiţiei prin port popular 7,000 

30 Fundaţia „Pro Cultura” Păstrarea tradiţiei prin port popular 5,000 

31 Fundaţia „Székely Mikó Kollégium” Păstrarea tradiţiei prin port popular 10,000 

32 Fundaţia „Vadrózsák - Măceşul” Păstrarea tradiţiei prin port popular 5,000 

33 Fundaţia Culturală „Vigadó” Păstrarea tradiţiei prin port popular 4,000 

34 Asociaţia „Ciucaş” 
Festivalul naţional de muzică uşoară al formaţiilor vocal-instrumentale de copii 

şi tineret 
0 

35 Asociaţia „Plai Întorsurean” Integrarea vocii muzicale întorsurene în realitatea corală Românească 3,500 

36 Asociaţia „Sophia Nyka” Creativity 2012 2,500 

37 Asociaţia Cultural-Creştină „Iustinian Teculescu” Nedeia Mocănească 2012 6,000 

38 Asociaţia Cultural-Creştină „Iustinian Teculescu” 
Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice "Romanii din sud-estul 

Transilvaniei" 
0 

39 Asociaţia Cultural-Creştină „Iustinian Teculescu” Zilele Culturale Covăsnene 2,000 

40 Asociaţia Cultural-Creştină „Iustinian Teculescu” Excursie de documentare „Pe urmele episcopului Justinian Teculescu” 2,000 

41 Asociaţia Cultural-Creştină „Iustinian Teculescu” Promovarea dansurilor, cântecelor populare specifice zonei Covasna 1,000 

42 Asociaţia Cultural-Creştină „Iustinian Teculescu” Colinde 2012 1,000 

43 Asociaţia Cultural-Creştină „Iustinian Teculescu” Zilele Iustinian Teculescu 1,000 

44 Asociaţia pentru Mediu şi Comunitate Sărbătoarea ouălelor roşii de Paşte 3,000 

45 Asociaţia pentru Mediu şi Comunitate Ziua naţională a României 2,000 

46 Asociaţia pentru Mediu şi Comunitate Festivalul folcloric „CIOBĂNAŞUL”, Întorsura Buzăului 6,000 

47 Asociaţia pentru Muzeul Maria Programul „Extinderea Muzeului Maria-Un muzeu pentru sufletul satului” 10,000 

48 Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” Simpozion - Familia şi valorile ei la începutul secolului XXI 1,000 

49 Fundaţia „Mihai Viteazul” Sfatul Seniorilor 1,000 

50 Fundaţia „Mihai Viteazul” Festivalul Tinere Talente 1,000 

51 Fundaţia „Mihai Viteazul” Festivalul George Sbârcea 1,000 

52 Fundaţia „Mihai Viteazul” Punte peste vremuri 1,000 

53 Liga Cultural-Creştină „Andrei Şaguna” Zilele Nicolae Colan 2,000 

54 Liga Cultural-Creştină „Andrei Şaguna” 
Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Sud-estul Transilvaniei, istorie, cultură, 

civilizaţie” 
2,000 

55 Liga Cultural-Creştină „Andrei Şaguna” Zilele Andrei Şaguna 2,000 

56 Liga Cultural-Creştină „Andrei Şaguna” Primăvara culturală 2,000 

57 Asociaţia „Barabás Zsombor” Tabără pentru predarea meşteşugurilor populare 3,000 

58 Asociaţia „Barabás Zsombor” Expoziţie de artă populară la Szegvár - Ungaria   

59 Asociaţia „Barabás Zsombor” Tabăra „Tradiţiile în zilele noastre"   

60 Asociaţia „Bodvaj” Tabără de creaţie „Paprika Jancsi” ed.X 5,000 

61 Asociaţia „Bolyongó Színházi Egyesület” Turneele trupei de teatru „Osonó" 5,000 

62 Asociaţia „Csala Kürtje” Întâlnirea fanfarelor „Sunetul goarnelor” - ed. VI-a 2,000 

63 Asociaţia „Csiporkázó Játszóház” Lângă războiul de ţesut a bunicii, şezătoare 4,000 

64 Asociaţia „Csiporkázó Játszóház” Colibaşul „Picioarelor dansatoare” 0 

65 Asociaţia „Csiporkázó Játszóház” Tabără de creaţii populare şi dans popular pentru copii 2,000 

66 Asociaţia „Csiporkázó Játszóház” Tabără de creaţii populare pentru dascăli 2,000 

67 Asociaţia „Focus Rectus” Expoziţia colectivă a artiştilor din diasporă 2,000 

68 Asociaţia „Georgius” Concerte de muzică sinfonică şi de cameră 4,000 

69 Asociaţia „Harmonia Cordis” - Filiala Sf. Gheorghe Festivalul internaţional de chitară clasică „Terra Siculorum” 0 

70 Asociaţia „Kájoni Consort” Întâlnirea formaţiilor de muzică veche în Depresiunea Baraolt ed. II 2,000 

71 Asociaţia „Kézdiszékért Egyesület” Zilele poeziei şi desenului magiar din zona Tg.Secuiesc 0 

72 Asociaţia „Kún Kocsárd” Ridicarea unei statui în memoria lui Bod Péter 10,000 

73 Asociaţia „Lármafa” Spectacol muzical interactiv pentru copii „Ursul nu-i de joacă”-turneu 2,000 

74 Asociaţia „Lármafa” Instituirea portalului web www.larmafa.ro 0 

75 Asociaţia „Medium Contemporan Magma” Magma Video Night 2,000 

76 Asociaţia „Pro Cantus” Zilele festive „Kolonics István” 5,000 

77 Asociaţia „Pro Cantus” Festival coral Tg. Secuiesc 0 

78 Asociaţia „Pro Press” Cele 100 minuni ale judeţului Covasna 0 

79 Asociaţia „Pro Sanctum Spiritum” Zilele culturale ale comunei Sânzieni 5,000 

80 Asociaţia „Rockkarácsony” Programul „Crăciun - rock 2012” 5,000 

81 Asociaţia „Transylmania” Zi familială cu formaţia Transylmania 2,000 

82 Asociaţia CABIRIA Ziua Internaţională a Filmului de Animaţie 2,000 

83 Asociaţia CABIRIA Turneul de muzică „Együttzene” 0 

84 Asociaţia Clubul Sportiv Ecvestru INCITATO Al XX-lea tabără de creaţie Incitato 3,000 
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Nr. 

crt. 
Denumirea instituţiei/organizaţiei Denumirea proiectului/programului 

Sprijin 

financiar 

acordat (lei) 

85 Asociaţia Clubul Sportiv Ecvestru INCITATO Proiectarea şi tipărirea catalogului aniversar de 20 de ani 2,000 

86 Asociaţia Culturală „Atlantisz” Festivalul interjudeţean al fanfarelor şi majoretelor ed. XIII 2,000 

87 Asociaţia Culturală „Bikmakk” Zilele manifestărilor culturale pentru tineret, ediţia a VI-a 0 

88 Asociaţia Culturală „Bikmakk” Zilele muzicii medievale Bicfalău, ed. a IX-a 2,000 

89 Asociaţia Culturală „Bikmakk” Expoziţie - ţesături, cusături ale strămoşilor 0 

90 Asociaţia Culturală „EUFONIA” Deplasările Corului Pro Musica 2,000 

91 Asociaţia Culturală „EUFONIA” Concertul corului Monteverdi 0 

92 Asociaţia Culturală „EUFONIA” Festivalul internaţional al corurilor de cameră „Háromszék”, ediţia a XII-a 2,000 

93 Asociaţia Culturală „EUFONIA” Concurs de interpretare folclorică „Tiszta Forrás” ediţia a XI-a 0 

94 Asociaţia Culturală „EUFONIA” An jubiliar Kodály Zoltán şi Orbán György 0 

95 Asociaţia Culturală „EUFONIA” Festivalul formaţiilor camerale de tineret, ediţia a XI-a 2,000 

96 Asociaţia Culturală „Gaál Mózes” Zilele culturale din bazinul Baraolt, ediţia XX 5,000 

97 Asociaţia Culturală „Gaál Mózes” Ziua Medievală şi Renascentistă din Bazinul Baraolt, ed. a V-a 3,000 

98 Asociaţia Culturală „Gaál Mózes” Dezvoltarea paginii web www.erdovidek.ro 0 

99 Asociaţia Culturală „Gaál Mózes” Editarea pliantului "Personalităţi marcante din Bazinului Baraolt" 0 

100 Asociaţia Culturală „Haszmann Pál” Tabără de creaţie pentru tineri 4,000 

101 Asociaţia Culturală „Haszmann Pál” Tabără de creaţie pentru tineri din diasporă 0 

102 Asociaţia Culturală „Haszmann Pál” Publicaţia periodică a Asociaţiei Culturale „Haszmann Pál” 4,000 

103 Asociaţia Culturală „Haszmann Pál” Aniversare Bod Péter 2,000 

104 Asociaţia Culturală „Kőrösi Csoma Sándor” Zilele „Kőrösi Csoma Sándor” 2011 4,000 

105 Asociaţia Culturală „Kőrösi Csoma Sándor” Editare volum „La răscruce de culturi – Kőrösi Csoma Sándor” 0 

106 Asociaţia Culturală „Kőrösi Csoma Sándor” Amplasare statuie Gazdáné Olosz Ella 8,000 

107 Asociaţia Culturală „Nagy Mózes” 40 de ani în magia artei 6,000 

108 Asociaţia Culturală „Nepoţii Breslaşilor” Program cultural „Toţi pentru muzică-muzică pentru toţi” 3,000 

109 Asociaţia Culturală „Nepoţii Breslaşilor” Participare la festivaluri internaţionale de fanfară şi de majorete 2,000 

110 Asociaţia Culturală „Nepoţii Breslaşilor” Procurare de instrumente de suflat 0 

111 Asociaţia Culturală „Pastorala” Întâlnirea corurilor de cameră ed. VIII 2,000 

112 Asociaţia Culturală „Plugor Sándor” Promovare muzicii clasice în satele izolate 2,000 

113 Asociaţia Culturală „Plugor Sándor” Festivalul Primăvara muzicală 2,000 

114 Asociaţia Culturală „Vox Humana” Program cultural jubiliar 3,000 

115 Asociaţia Culturală de Tineret „Mandala” Simpozion Internaţional de creaţie artistică - ARTE DIEM 2012 0 

116 Asociaţia Culturală şi de Tineret „Mukkk” Concerte şi tabără de jazz 2,000 

117 Asociaţia Culturală şi de Tineret „Mukkk” Programe culturale din regiunea Trei Scaune la festivaluri din Ungaria 2,000 

118 Asociaţia Cultural-Educativă „Pro Schola” Pe urmele lui Bod Péter 2,000 

119 Asociaţia de Dans Popular al Maghiarilor din România Formare profesională pentru coregrafi 3,000 

120 Asociaţia de Dezvoltare Comunitară „Benkő József” Tabăra internaţională de creaţie artistică ed. III 2,000 

121 Asociaţia de fanfară „Kovács András” Întâlnirea fanfarelor, ed. XXI 4,000 

122 Asociaţia de Fanfară Reformată „Ferenc Ernő” - Brateş Întâlnirea fanfarelor din comuna Brateş, ed. 41 2,000 

123 Asociaţia E.R.SZ.I. Festivalul de muzică stradală din Sf. Gheorghe 2,000 

124 Asociaţia E.R.SZ.I. „Local Heroes” finala pe ţară   

125 Asociaţia E.R.SZ.I. Jocuri din trecut 2,000 

126 Asociaţia Intermedia „Erdővidék” Patrimoniul arhitectural al microregiunii Erdővidék-ocrotirea aspectului satului 2,000 

127 Asociaţia Intermedia Erdővidék Realizarea filmului documentar-Konsza Samu 0 

128 Asociaţia pentru Cultivarea Limbii Maghiare din Transilvania Concurs naţional de interpretare balade şi basme „Kriza János” 2,000 

129 Asociaţia pentru Cultivarea Limbii Maghiare din Transilvania Participarea elevilor premiaţi la tabere şi concursuri internaţionale 4,000 

130 Asociaţia pentru Cultivarea Limbii Maghiare din Transilvania Zilele Limbii Maghiare, ACLMT - 20 de ani - ciclu de manifestări 4,000 

131 Asociaţia pentru Cultivarea Limbii Maghiare din Transilvania Tabără Internaţională Carpato-Dunărean 0 

132 Asociaţia pentru Orgă „Vox Caelestis” A XI-a ediţie a festivalului de cor ecumenic 3,000 

133 Asociaţia pentru Orgă „Vox Caelestis” Tabăra de perfecţionare a corului de cameră Laudate, al bisericii „Krisztus Király” 2,000 

134 Asociaţia pentru Orgă „Vox Caelestis” Concerte de orgă în Biserica „Krisztus Király” 5,000 

135 Asociaţia pentru Orgă „Vox Caelestis” Cumpărare instrumente muzicale al comunităţilor pentru Biserica „Krisztus Király” 0 

136 Asociaţia pentru Protecţia Monumentelor „Keöpeczi Sebestyén József” 
Baza de date pe internet a obiectivelor din lista monumentelor istorice ale 

judeţului Covasna 
0 

137 Asociaţia Pompierilor Voluntari din Ozun Festivalul interjudeţean al fanfarelor şi majoretelor ed. XII 0 

138 Asociaţia Socio-Culturală „Fábián Ernő” Editarea cărţii lui Fábián Ernő „Sensul Vieţii” 2,000 

139 Fundaţia „Cimbora” Tabăra „Cimbora Kaláka”   

140 Fundaţia „ETNA” Programul „SILENTIUM” 2,000 

141 Fundaţia „ETNA” Proiectul „ERUPTIO X” 3,000 

142 Fundaţia „ETNA” Atelier peisagistic 0 

143 Fundaţia „Guzsalyas” Tabără meşteşugărească „Nyári Kaláka” pentru tineri şi adulţi 2,000 

144 Fundaţia „Guzsalyas” Curs de formare meşteşugari 2,000 

145 Fundaţia „Jókainé Laborvalvi Róza” Caravana concertelor lirice în judeţul Covasna 3,000 

146 Fundaţia „Lajtha László” Tabără de folclor ţigănesc Comandău ed. XIV 4,000 

147 Fundaţia „Lajtha László” Întâlnirea muzicii şi dansului popular Sf. Gheorghe, ed. XXIV 0 

148 Fundaţia „LAM” „LAND-ART-INTERNATIONAL” Tabără internaţională de creaţie 4,000 

149 Fundaţia „Pro Cultura” Festivalul de dansuri şi cântece populare pentru tineret şi copii, ediţia a VII-a 0 

150 Fundaţia „Pro Cultura” Zilele culturale polonezo-secuieşti 0 

151 Fundaţia „Vadrózsák - Măceşul” Turneul internaţional al grupului „Snaps Vocal-Band” 0 

152 Fundaţia „Vadrózsák - Măceşul” Transylvanian Dixieland Fest ed. II 2,000 

153 Fundaţia „Vadrózsák - Măceşul” Zilele simfonice ale verii şi ale iernii, ediţia a III-a 2,000 

154 Fundaţia Culturală „Vigadó” Spectacole de teatru în diasporă 0 

155 Fundaţia Culturală „Vigadó” Tabăra de vară „Fábián Zoltán” 0 

156 Parohia Unitariană Aita Mare Întâlnire corală 2,000 

Total 450,000 

 

HOTĂRÂREA Nr. 22/2012 

privind aprobarea „Programului judeţean pentru 

reabilitarea şi modernizarea bazelor sportive din mediul 

rural” în perioada 2012-2013 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 16 februarie 2012, analizând Expunerea de motive 

a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

„Programului judeţean pentru reabilitarea, modernizarea 

bazelor sportive din mediul rural” în perioada 2012-2013, 

având în vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei Economice 

precum şi Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Județean Covasna întocmite în acest sens, art. 3 

alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 

69/2000 a educaţiei fizice şi a sportului, cu modificările şi 

completările ulterioare, art. 91 alin. (1) lit. „e” coroborată cu 

prevederile alin. (6) lit. „c” din Legea administraţiei publice 

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

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

alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, 
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republicată, cu modificările și completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1) Se aprobă derularea „Programului judeţean 

pentru reabilitarea şi modernizarea bazelor sportive din mediul 

rural” în perioada 2012-2013, conform anexei nr. 1. 

(2) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean 

Covasna cu numirea prin dispoziție a Comisiei de evaluare și 

selecționare a Programului aprobat la alin. (1). 

(3) Comisia arătată la alin. (2) va fi formată din consilieri 

județeni și angajați din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Covasna. 

Art.2. (1) Se aprobă modelul Acordului de asociere 

conform anexei nr. 2. 

(2) Se mandatează Președintele Consiliului Județean Covasna 

pentru semnarea Acordului de asociere aprobat la alin. (1). 

Art.3. În termen de 10 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri, se va publica în ziarele locale concursul de 

proiecte pentru finanțarea nerambursabilă a „Programului 

judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea bazelor sportive 

din mediul rural”, cu specificarea condițiilor de participare și a 

termenului de depunere a proiectelor. 

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

hotărâre. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, 

Direcţia Economică şi Direcţia Dezvoltarea Teritoriului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Covasna şi beneficiarii finanţării. 
 

Sf. Gheorghe, la 16 februarie 2012 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 22/2012 

GHIDUL SOLICITANTULUI 

Programul judeţean pentru reabilitarea, modernizarea bazelor sportive din mediul rural 
 

1. Obiectivele programului: 

Potrivit legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice au obligaţia să sprijine 
sportul pentru toţi şi sportul de performanţă şi să asigure condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale. 

Având în vedere acest deziderat Consiliul Judeţean Covasna intenţionează să sprijine, în asociere cu consiliile locale, lucrările de reabilitare, modernizare a bazelor 

sportive din mediul rural, în vederea revitalizării vieţii sportive din mediul rural. 

2. Scopul programului. 

Executarea de lucrări de reabilitare, modernizare a bazelor sportive din mediul rural în perioada 2012 - 2013. 

Revitalizarea şi sprijinirea vieţii sportive din judeţ, crearea de condiţii pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentelor sportive. 

3. Contribuţia financiară a Consiliului Judeţean Covasna la program: 
Contribuţia maximă a consiliului judeţean nu va depăşi 10.000 lei/proiect. Finanţarea proiectelor de către consiliul local participant va fi în procent de 

minim 50%. 
Bugetul pe anul 2012 al programului este de 450.000 lei şi va fi asigurat din bugetul Consiliului Judeţean Covasna. Bugetul programului pentru anul viitor 

se va stabili prin hotărârea consiliului judeţean în cadrul bugetului anual al judeţului. 

4. Beneficiarii proiectului: 
Unităţile administrativ teritoriale din judeţul Covasna, inclusiv satele aparţinătoare municipiilor şi oraşelor. 

5. Criteriile de eligibilitate pentru obţinerea sprijinului financiar: 

Solicitantul trebuie să fie autoritate a administraţiei publice locale din judeţul Covasna. 
Participarea solicitantului la program să fie aprobată prin hotărâre a consiliului local respectiv. 

Baza sportivă pentru care se solicită sprijin financiar să fie în proprietatea publică a solicitantului, sau să fie cesionat pentru minim 15 ani. 

Solicitantul să participe cu un aport de cel puţin 50% din valoarea proiectului ce urmează a se realiza. 

6. Tipuri de acţiuni sprijinite 

- lucrări de amenajare şi modernizare a terenurilor sportive 

- lucrări de reparaţii şi modernizare la clădirile aferente bazelor sportive 
- lucrări de reparaţii şi modernizare la instalaţiile electrice şi de iluminat, sanitare şi de încălzire. 

7. Cheltuieli neeligibile: 

- impozite şi taxe fiscale; 
- costuri de întreţinere; 

- proiectele care nu respectă normele privind calitatea în construcţii şi nu sunt conforme cu normativele din domeniu. 

8. Criterii de selecţie a cererilor de finanţare: 

Comisia de evaluare va verifica dacă documentaţia depusă este completă şi corect întocmită.  

În cazul în care proiectul este considerat eligibil, va fi declarat câştigător şi se va aproba finanţarea în ordinea depunerii, până la epuizarea sumei totale 
alocate pentru anul respectiv.  

9. Modul de acordare a sprijinului financiar 

Sprijinul financiar se acordă în condiţiile decontării ulterioare a cheltuielilor.  
După recepţia lucrărilor, beneficiarul va înainta situaţiile financiare către Consiliul Judeţean Covasna spre aprobare.  

În urma verificării cheltuielilor eligibile se va vira suma reprezentând sprijinul financiar acordat, în contul bancar specificat în cererea de finanţare. 

10. Perioada de desfăşurare a programului 

Programul se va desfăşura pe durata a doi ani, în perioada 2012 - 2013. 

Prima sesiune pentru depunerea proiectelor se va desfăşura între 01 martie - 31 august 2012, până la epuizarea fondului alocat de 450.000 lei pentru anul 2012. 

11. Documentele necesare întocmirii cererii de finanţare: 
a) Formular de solicitare a subvenţiilor. (Anexa nr. 1); 

b) Hotărârea Consiliului Local privind participarea la program, care să conţină în mod obligatoriu: asigurarea cofinanţării în proporţie de cel puţin 50%, 

aprobarea modelului de Acord de asociere prezentat în Anexa nr. 2; 
c) Documentaţie tehnică cu descrierea lucrărilor, care să conţină obligatoriu costul estimativ/devizul general al lucrărilor; 

d) Inventarul domeniului public, din care să rezulte dreptul de proprietate publică a solicitantului asupra bazei sportive la care se intenţionează a se 

interveni, sau contractul de cesiune cu proprietarul imobilului; 
e) Dacă este cazul se va prezenta Autorizaţia de Construire, conform Legii nr. 50/1991 (republicată), privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 

f) Descrierea activităţilor sportive desfăşurate în ultimii trei ani; 

g) Planul de activitate al programelor şi proiectelor sportive pentru următorii trei ani. 

Cele mai importante legi din domeniu: 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii; 
- Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 

- Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 22 /2012 
 

MODEL 

ACORD DE ASOCIERE 

Nr. _______________ din data de ________________  

Art.1. CADRUL GENERAL 

1.1. Acordul de asociere se încheie în vederea derulării „Programului judeţean pentru reabilitarea, modernizarea bazelor sportive din mediul rural”, şi nu 

sub forma unei asocieri cu personalitate juridică. 

Baza legală a acordului în ceea ce priveşte oportunitatea derulării programului este Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea nr. ___/2012 a Consiliului Judeţean 

Covasna privind aprobarea derulării „Programului judeţean pentru reabilitarea, modernizarea bazelor sportive din mediul rural”, precum şi Hotărârea Consiliului 

Local _______ nr. ___/2012. 
1.2. Scopul proiectului constă în executarea lucrărilor de reparaţii, reabilitare şi modernizare a bazelor sportive în vederea revitalizării vieţii sportive din 

mediul rural. 

Art.2. PĂRŢILE ACORDULUI 

2.1. Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna cu sediul în Sf. Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4, jud. Covasna, tel. 0267/311190, reprezentat prin 

Tamás Sándor, în calitate de preşedinte și Ferencz Ludovic, director executiv, şi  

…………………………………,cu sediul în …………………………………………, judeţul Covasna, cod fiscal …………….., contul nr. ……………………….. 
deschis la ……..…………, reprezentat prin …….……….……. în calitate de ……..……………….. 

Art.3. OBIECTUL ACORDULUI 
3.1. Prezentul acord are ca obiect stabilirea condiţiilor de colaborare a părţilor menţionate mai sus, în vederea reabilitării şi modernizării bazei sportive 

_______________. 

3.2. Județul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna contribuie cu suma de _____ lei necesară reabilitării şi modernizării bazei sportive în localitatea 

respectivă (ceea ce reprezintă maxim 50% din valoare, dar nu mai mult de 10.000 lei). 
3.3. Consiliul Local ______ va contribui cu minim 50% din suma totală necesară reabilitării şi modernizării bazei sportive în localitatea respectivă. 

3.4. Contribuția Consiliului Județean Covasna va fi virată în contul beneficiarului după terminarea proiectului și după depunerea documentelor 

justificative. 

Art.4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

4.1. Consiliul Judeţean Covasna: 

- se obligă să asigure alocarea sumelor destinate finanţării Programului; 

- are dreptul să solicite de la consiliul local rapoarte şi explicaţii privind reabilitarea şi modernizarea bazei sportive şi utilizarea sumelor alocate; 

- are dreptul să modifice contribuţia proprie sau să rezilieze prezentul contract dacă consiliul local comunică date, informaţii sau înscrisuri false ori 
eronate, precum şi în cazul neîndeplinirii corespunzătoare a obligaţiilor contractuale asumate de către acesta. 

4.2. Consiliul Local: 

- se obligă să asigure alocarea sumelor destinate finanţării Programului; 
- se va îngriji de identificarea prestatorilor de servicii şi furnizorilor de produse, necesare pentru îndeplinirea contractului şi va trimite aceste date 

Consiliului Județean Covasna însoţite de copii de pe contractul încheiat, în condițiile legii, 

- se obligă să respecte perioada de derulare a programului; 
- are dreptul să propună prelungirea perioadei de derulare a programului prevăzută în prezentul acord, în cazul efectuării cu întârziere a plăţilor de către 

finanţator; 

- se obligă să utilizeze suma numai în scopul realizării reabilitării şi modernizării bazei sportive; 
- se obligă să reflecte corect în evidenţele sale contabile, toate operaţiunile economico-financiare ale programului şi să le prezinte Consiliului Judeţean 

Covasna ori de câte ori îi sunt solicitate, pe durata derulării acordului;  

- se obligă să specifice, pe durata programului, pe afişe, cataloage, alte materiale publicitare, faptul că acestea au fost realizate împreună şi cu sprijinul 
județului Covasna prin Consiliului Judeţean Covasna; 

- se obligă să prezinte Consiliului Judeţean Covasna, în termen de 15 zile de la data finalizării acţiunii un raport final de activitate, împreună cu 

documentele justificative; 
- se obligă să accepte controlul şi verificările finanţatorului în legătură cu modul de utilizare a fondurilor ce reprezintă contribuţie proprie a Consiliului 

Judeţean Covasna. 

Art.5. DURATA ACORDULUI 

5.1. Prezentul acord se încheie pentru perioada cuprinsă între data semnării acestuia şi până la 31 decembrie 2012. 

Art.6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

6.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: 
a) îndeplinirea termenului pentru care a fost încheiat; 

b) la cererea întemeiată a uneia dintre părţi, de comun acord; 

c) rezilierea unilaterală de către partea care şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale. 

Art.7. FORŢĂ MAJORĂ 

7.1. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii. Partea care invocă forţa majoră va notifica imediat, în scris, celeilalte 

părţi apariţia cazului de forţă majoră. 

Art.8. CLAUZE SPECIALE 

8.1. Prezentul acord intră în vigoare odată cu semnarea de către Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, conform mandatului aprobat prin Hotărâre a 

Consiliului Judeţean Covasna. 
8.2. Modificarea prezentului contract de asociere se poate face cu acordul părţilor prin act adiţional. 

8.3. Controlul asupra realizării programului şi cheltuirea sumelor conform destinaţiei se exercită de către compartimentele de specialitate abilitate ale 

Consiliului Judeţean Covasna cât şi de către alte organe de control abilitate de lege. 
8.4. Toate neînţelegerile apărute între părţi în legătură cu interpretarea şi executarea prezentei se soluţionează pe cale amiabilă, sau, dacă nu este posibilă, 

de către instanţele judecătoreşti. 

Prezentul acord de asociere a fost încheiat astăzi _________________, într-un număr de 2(două) exemplare, având fiecare aceeaşi forţă juridică, dintre care 

câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă. 

 

Consiliul Judeţean Covasna 

TAMÁS Sándor 

PREŞEDINTE 

 

FERENCZ Ludovic 

DIRECTOR EXECUTIV 

Consiliul Local 

PRIMAR 
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HOTĂRÂREA Nr. 23/2012 

privind aprobarea asocierii judeţului Covasna cu 

municipiul Sfântu Gheorghe şi Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului Covasna 

în vederea realizării obiectivului „Construirea unui garaj 

pentru autospeciala SMURD în municipiul Sfântu 

Gheorghe” 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 16 februarie 2012, analizând Expunerea de motive 

a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

asocierii judeţului Covasna cu municipiul Sfântu Gheorghe şi 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al 

judeţului Covasna în vederea realizării obiectivului 

„Construirea unui garaj pentru autospeciala SMURD în 

municipiul Sfântu Gheorghe”, având în vedere: Raportul de 

specialitate al Direcției Juridice şi Administraţie Publică, 

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Județean Covasna, Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, art. 15 alin. (1) din H.G. nr. 1492/2004 privind 

principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor 

de urgenţă profesioniste, cu modificările ulterioare, art. 20 alin. 

(2) din Ordonanța de Guvern nr. 88/2001 privind înființarea, 

organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare 

pentru situații de urgență, cu modificările şi completările 

ulterioare, art. 25 lit. c) din Legea nr. 481/2004 privind 

protecția civilă, cu modificările şi completările și ulterioare, 

art. 33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 

privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de 

Urgență, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

15/2005, art. 115 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare, în 

baza art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 8, alin. (6) lit. a) şi în temeiul 

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

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă asocierea judeţului Covasna cu municipiul 

Sfântu Gheorghe şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„Mihai Viteazul” al judeţului Covasna în vederea realizării 

obiectivului „Construirea unui garaj pentru autospeciala 

SMURD în municipiul Sfântu Gheorghe”. 

Art.2. (1) Se aprobă modelul Acordului de asociere, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se împuterniceşte domnul Tamás Sándor, Preşedintele 

Consiliului Judeţean Covasna cu semnarea Acordului de 

asociere. 

Art.3. Se aprobă contribuţia judeţului Covasna la realizarea 

obiectivului arătat la art. 1 cu 50% din valoarea totală, dar nu 

mai mult de 200.000 lei, ce va fi suportată integral din bugetul 

judeţului Covasna. 

Art.4. Se mandatează domnul Tamás Sándor, Preşedintele 

Consiliului Judeţean Covasna, cu întreprinderea tuturor 

demersurilor necesare realizării obiectivului „Construirea unui 

garaj pentru autospeciala SMURD în municipiul Sfântu 

Gheorghe”. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi 

Direcția Juridică şi Administraţie Publică din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 16 februarie 2012 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Anexă la Hotărârea nr. 23/2012 
 

MODEL 

ACORD DE ASOCIERE 

Nr. _______din data de______ 2012 

Art.1. CADRUL GENERAL 

1.1. Acordul de asociere se încheie în vederea realizării obiectivului „Construirea unui garaj pentru autospeciala SMURD în municipiul Sfântu Gheorghe”, 

şi nu sub forma unei asocieri cu personalitate juridică. 
Baza legală a acordului în ceea ce priveşte oportunitatea realizării obiectivului este art. 36 alin. (7) lit. a) şi c), respectiv art. 91 alin. (6) lit. a) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, cu 
modificările ulterioare, Ordonanța de Guvern nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, 

cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările şi completările și ulterioare, Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea nr. ___/2012 a Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

asocierii judeţului Covasna cu municipiul Sfântu Gheorghe şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului Covasna în vederea realizării 

obiectivului „Construirea unui garaj pentru autospeciala SMURD în municipiul Sfântu Gheorghe”, precum şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu 
Gheorghe nr. ___/2012 privind _____. 

1.2. Scopul asocierii constă în executarea lucrărilor de construire de garaj pentru autospeciala SMURD. 

Art.2. PĂRŢILE ACORDULUI 

2.1. Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna cu sediul în Sf. Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4, 520008, jud. Covasna, tel. 0267/311190, reprezentat 

prin Tamás Sándor, în calitate de preşedinte și Ferencz Ludovic, director executiv, fiind lider al asocierii, 

2.2. Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe cu sediul str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, 520008 , judeţul Covasna, 
reprezentat prin Antal Árpád András, în calitate de primar şi Veres Ildikó, director executiv şi 

2.3. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului Covasna, cu sediul str. Oltului nr. 31-33, cod poştal 520027, judeţul Covasna, 

reprezentat prin Colonel Alfons Gheorghe György, în calitate de inspector şef. 

Art.3. OBIECTUL ACORDULUI 
3.1. Prezentul acord are ca obiect stabilirea condiţiilor de colaborare a părţilor menţionate mai sus, în vederea realizării obiectivului „Construirea unui 

garaj pentru autospeciala SMURD în municipiul Sfântu Gheorghe”. 
3.2. Județul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna contribuie cu 50% din valoarea necesară realizării obiectivului „Construirea unui garaj pentru 

autospeciala SMURD în municipiul Sfântu Gheorghe”, dar nu mai mult de 200.000 lei. Devizul estimativ al obiectului asocierii este prevăzut în anexa nr. 1 la 

prezentul acord din care face parte integrantă. 
3.3. Municipiul Sfântu Gheorghe contribuie cu 50% din valoarea necesară realizării obiectivului „Construirea unui garaj pentru autospeciala SMURD în 

municipiul Sfântu Gheorghe”, dar nu mai mult de 200.000 lei. 

3.4. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului Covasna pune la dispoziţie terenul aflat în domeniul public al statului şi în 
administrarea Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului Covasna, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul 

acord din care face parte integrantă. 

3.5. Contribuția municipiului Sfântu Gheorghe va fi virată în contul liderului asocierii în termen de _______ zile de la solicitarea liderului 
asocierii/semnarea prezentului acord în vederea realizării procedurilor de achiziţie publică şi a lucrărilor. 

Art.4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

4.1. Judeţul Covasna: 

- se obligă să asigure alocarea sumelor destinate finanţării realizării obiectivului; 
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- se obligă să realizeze procedurile de achiziţie publică pentru toate fazele lucrării şi în numele asociatului municipiul Sfântu Gheorghe; 

- să efectueze lucrările arătate la art. 3 al prezentului Acord; 

- se obligă să utilizeze sumele alocate numai în scopul realizării obiectivului „Construirea unui garaj pentru autospeciala SMURD în municipiul Sfântu 
Gheorghe”; 

- se obligă să reflecte corect în evidenţele sale contabile, toate operaţiunile economico-financiare ale realizării obiectivului şi să le prezinte municipiului 

Sfântu Gheorghe ori de câte ori îi sunt solicitate, pe durata derulării acordului; 
- se obligă să prezinte municipiului Sfântu Gheorghe, în termen de 15 zile de la data finalizării lucrării un raport final, împreună cu documentele 

justificative; 

- se obligă să specifice pe afişe, cataloage, alte materiale publicitare, faptul că acestea au fost realizate împreună şi cu sprijinul municipiului Sfântu 
Gheorghe şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului Covasna; 

- dobândeşte drept de dezlipire al terenului ce se va pune la dispoziţia asocierii de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului 

Covasna, respectiv un drept de superficie asupra acestuia pentru edificarea imobilului, teren în suprafață de ___________ mp; 
- dobândeşte împreună cu municipiul Sfântu Gheorghe drept de proprietate publică asupra construcţiei realizate pe cote părţi egale de ½; 

- îndeplineşte procedurile de notare a dreptului de superficie asupra terenului, respectiv a construcţiei în evidenţele de carte funciară; 
- se obligă pentru darea în administrare Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului Covasna a cotei părţi aferente 

construcţiei realizate, în condiţiile legii, pe toată durata existenței serviciilor profesioniste de urgență. 

4.2. Municipiul Sfântu Gheorghe: 

- se obligă să asigure alocarea sumelor destinate finanţării realizării obiectivului în condiţiile art. 3 pct. 3.5.; 

- dobândeşte drept de dezlipire al terenului ce se va pune la dispoziţia asocierii de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului 

Covasna, respectiv un drept de superficie asupra acestuia pentru edificarea imobilului, teren în suprafață de ___________ mp; 
- dobândeşte împreună cu judeţul Covasna drept de proprietate publică asupra construcţiei realizate pe cote părţi egale de ½; 

- se obligă pentru darea în administrare Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului Covasna a cotei părţi aferente 

construcţiei realizate, în condiţiile legii, pe toată durata existenței serviciilor profesioniste de urgență. 
4.3. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului Covasna 

- se obligă să pună la dispoziţie terenul aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” 

al judeţului Covasna, liber de orice sarcini, în termen de ____ zile de la solicitarea liderului asocierii; 
- se obligă să preia dreptul de administrare asupra construcţiei finalizate pe toată durata existenței serviciilor profesioniste de urgență. Drepturile şi 

obligaţiile părţilor vor fi cuprinse în contractul de administrare ce se va încheia între părţile prezentului acord de asociere. 

Art.5. DURATA ACORDULUI 

5.1. Prezentul acord se încheie pentru perioada cuprinsă între data semnării acestuia şi până la darea în administrare a garajului  pentru adăpostirea 

autospecialei SMURD Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului Covasna, în condiţiile legii. 

Art.6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

6.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: 

a) împlinirea termenului pentru care a fost încheiat; 

b) la cererea întemeiată a uneia dintre părţi, de comun acord. 

Art.7. FORŢĂ MAJORĂ 

7.1. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii. Partea care invocă forţa majoră va notifica imediat, în scris, celeilalte 

părţi apariţia cazului de forţă majoră. 

Art.8. CLAUZE SPECIALE 

8.1. Prezentul acord intră în vigoare odată cu semnarea de către părţile semnatare ale acestuia. 

8.2. Modificarea prezentului acord de asociere se poate face cu acordul părţilor prin act adiţional, în condiţiile legii. 
8.3. Controlul asupra realizării obiectivului şi cheltuirea sumelor conform destinaţiei se exercită de către compartimentele de specialitate abilitate ale 

Consiliului Judeţean Covasna şi ale Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, cât şi de către alte organe de control abilitate de lege. 

8.4. Toate neînţelegerile apărute între părţi în legătură cu interpretarea şi executarea prezentei se soluţionează pe cale amiabilă, sau, dacă nu este posibil, 
de către instanţele judecătoreşti. 

Prezentul acord de asociere a fost încheiat astăzi _________________, într-un număr de 3(trei) exemplare, având fiecare aceeaşi forţă juridică, dintre care câte 

un exemplar pentru fiecare parte contractantă. 

 

Judeţul Covasna 

TAMÁS Sándor PREŞEDINTE 

Municipiul Sfântu Gheorghe 

ANTAL Árpád András PRIMAR 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai 

Viteazul” al judeţului Covasna 

Colonel ALFONS Gheorghe György 

INSPECTOR ŞEF 

FERENCZ Ludovic 

DIRECTOR EXECUTIV 

VERES Ildikó 

DIRECTOR EXECUTIV 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 24/2012 

privind aprobarea unor măsuri în vederea utilizării 

conform destinaţiei a Centrului de Agrement Zăbala 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 16 februarie 2012, analizând Expunerea de motive 

a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

unor măsuri în vederea utilizării conform destinaţiei a 

Centrului de Agrement Zăbala, având în vedere: Raportul 

Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică, precum şi avizele 

comisiilor de specialitate, Hotărârea Guvernului nr. 1198/2011 

privind transmiterea unor imobile (construcţii) aflate în 

domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea 

Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru 

Sport şi Tineret Covasna în domeniul public al judeţului 

Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, 

văzând adresa Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret 

Covasna nr. 114/10.02.2012, înregistrată la Registratura Generală 

a Consiliului Județean Covasna sub nr. 1005/10.02.2012; 

Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 11/2012 privind 

schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unor 

imobile - construcții - aflate în domeniul public al județului 

Covasna, art. 1315 - 1320 și art. 1777 și urm. din Legea nr. 

287/2009 privind Codul Civil, în baza prevederilor art. 91 alin. 

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

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

completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1) Se aprobă preluarea prin cesiune de către județul 

Covasna a Contractului de închiriere din data de 26.05.2010 și 

a Actului Adițional din data de 23.03.2011 încheiate de către 

Direcția Județeană pentru Sport şi Tineret Covasna cu Parohia 

Reformată Zăbala, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, 

precum și a tuturor drepturilor și obligațiilor ce decurg din 

acestea Direcției Județene pentru Sport şi Tineret Covasna. 

(2) Preluarea prin cesiune a contractului de închiriere 

reglementat la alin. (1) se face în vederea utilizării clădirilor 

aferente Centrului de Agrement Zăbala, jud. Covasna conform 

destinației acestora. 

Art.2. Ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri, 

județul Covasna devine titularul dreptului de închiriere, iar 

drepturile și obligațiile ce decurg din aceasta vor fi exercitate 

de Consiliul Județean Covasna. 

Art.3. Cu semnarea Acordului de cesiune a Contractului de 
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închiriere prevăzut la art. 1 se însărcinează Președintele Consiliului 

Județean Covasna dl. Tamás Sándor și Directorul executiv al 

Direcției Economice dl. Ferencz Ludovic. 

Art.4. Se va solicita notarea în evidențele de carte funciară 

a Contractului de închiriere arătat la art. 1 și a Acordului de 

cesiune arătat la art. 3 prin grija Direcției Juridice și Administrație 

Publică. 

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

însărcinează persoanele nominalizate la alin. (1) al art. 1, Direcția 

Economică și Direcția Juridică și Administrație Publică. 
 

Sf. Gheorghe, la 16 februarie 2012 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

HOTĂRÂREA Nr. 25/2012 

privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din 

imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gábor 

Áron nr. 1, aflat în domeniul public al judeţului Covasna  
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 16 februarie 2012, analizând Expunerea de motive 

a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind darea în 

folosinţă gratuită a unor spaţii din imobilul situat în municipiul 

Sfântu Gheorghe, str. Gábor Áron nr. 1, aflat în domeniul public 

al judeţului Covasna, având în vedere: Raportul Direcţiei 

Juridice şi Administraţie Publică, precum şi avizele comisiilor 

de specialitate, Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică, cu 

modificările ulterioare, art. 124 din Legea administraţiei publice 

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

ulterioare, ţinând cont de: adresa nr. 701/27.10.2011 a Direcţiei 

Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Covasna, 

adresa nr. 457/15.11.2001 a Inspecţiei Silvice şi de Vânătoare 

Covasna, adresele nr. 194/13.02.2012 şi nr. 200/14.02.2012 a 

Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Covasna, 

în baza prevederilor art. 91 alin. (1) lit. „c” şi ale art. 97 alin. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită a suprafeţei 

utile de 83,48 mp cu cota de participare la părţile de uz comun 

6,85% şi 69,57/1015 parte din terenul aferent, suprafaţa utilă de 

18,23 mp reprezentând ½ parte din garaj din Apartamentul nr. I 

cu participare la părţile de uz comun 1,51% şi 15,28/1015 parte 

din terenul aferent, suprafaţa utilă de 3,73 mp reprezentând 1/3 

parte din hol de acces de 4,67 mp şi S.A.S de 6,52 mp din 

Apartamentul nr. VI cu participare la părţile de uz comun 

0,30% şi 3,12/1015 parte din terenul aferent precum şi 

suprafaţa utilă de 3,51 mp reprezentând 1/2 parte din grup 

sanitar de 7,02 mp din Apartamentul nr. VI cu participare la 

părţile de uz comun 0,30% şi 2,92/1015 parte din terenul 

aferent din imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 

Gábor Áron nr. 1, aflat în domeniul public al judeţului 

Covasna, Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniul 

Naţional Covasna, în vederea utilizării acesteia cu destinaţie de 

sediu. 

Art.2. Se aprobă darea în folosinţă gratuită a suprafeţei 

utile de 158,61 mp din Apartamentul nr. V cu cota de participare 

la părţile de uz comun 11,75% şi 119,25/1015 parte din terenul 

aferent, precum şi suprafaţa utilă de 33,44 mp din Apartamentul 

nr. I cu participare la părţile de uz comun 2,76% şi 28,03/1015 

parte din terenul aferent din imobilul situat în municipiul 

Sfântu Gheorghe, str. Gábor Áron, nr. 1, aflat în domeniul public 

al judeţului Covasna, Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic 

şi de Vânătoare Braşov-Inspecţia Silvică şi de Vânătoare Covasna, 

în vederea utilizării acesteia cu destinaţie de sediu. 

Art.3. Se aprobă darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 

utile de 18,22 mp reprezentând ½ parte din garaj din Apartamentul 

nr. I cu participare la părţile de uz comun 1,50% şi 15,27/1015 

parte din terenul aferent, suprafaţă utilă de 27,69 mp din 

Apartamentul nr. V cu cota de participare la părţile de uz 

comun 2,05% şi 20,82/1015 parte din terenul aferent, precum şi 

suprafaţa utilă de 1,86 mp reprezentând 1/6 parte din hol de 

acces de 4,67 mp şi S.A.S de 6,52 mp din Apartamentul nr. VI 

cu participare la părţile de uz comun 0,15% şi 1,56/1015 parte 

din terenul aferent din imobilul situat în municipiul Sfântu 

Gheorghe, str. Gábor Áron nr. 1, aflat în domeniul public al 

judeţului Covasna, Comisariatului Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor Covasna, în vederea utilizării acesteia cu 

destinaţie de sediu. 

Art.4. Se aprobă darea în folosinţă gratuită a suprafeţei 

utile de 1,87 mp reprezentând 1/6 parte din hol de acces de 

4,67 mp si S.A.S de 6,52 mp din Apartamentul nr. VI cu 

participare la părţile de uz comun 0,15% şi 1,56/1015 parte din 

terenul aferent din imobilul situat în municipiul Sfântu 

Gheorghe, str. Gábor Áron nr. 1, aflat în domeniul public al 

judeţului Covasna, Biroului Judeţean de Metrologie Legală 

Covasna, în vederea utilizării acesteia ca şi căi de acces. 

Art.5. Spaţiile date în folosinţa gratuită a instituţiilor 

publice conform art. 1-4 sunt identificate potrivit anexei nr. 1. 

Art.6. Spaţiile prevăzute la art. 1-4 se dau în folosinţă 

gratuită până la data de 31.12.2012, cu posibilitatea prelungirii 

acesteia prin acordul părţilor exprimat printr-un act adiţional la 

contractul de folosinţă gratuită care se va încheia în baza 

prezentei hotărâri. 

Art.7. (1) Predarea respectiv preluarea spaţiilor identificate 

potrivit anexei nr. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat 

între Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna şi 

instituţiile publice prevăzute în art. 1-4, în termen de cel mult 

20 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

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

contractul de comodat cu instituţiile publice în cauză, conform 

anexei nr. 2. 

Art.8. Cu semnarea contractelor de folosinţă gratuită cu 

instituţiile nominalizate în art. 1-4, se însărcinează Preşedintele 

Consiliului Judeţean Covasna şi directorul executiv al Direcţiei 

Economice. 

Art.9. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.10. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, 

Direcţia Economică, Direcţia Juridică şi Administraţie Publică 

şi instituţiile publice nominalizate la art. 1-4. 
 

Sf. Gheorghe, la 16 februarie 2012 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 25/2012 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale unor spaţii din imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gábor Áron nr. 1, aflat în domeniul public al judeţului Covasna care se dă în 

folosinţa gratuită a unor instituţii publice 
 

Nr. 

crt. 

Locul unde este situat 

imobilul 

Persoana juridică în a cărui 

proprietate se află 

Persoana juridică la care se dă 

în folosinţă gratuită 
Datele tehnice 

1. Sfântu Gheorghe, str. 

Gábor Áron nr. 1, 

judeţul Covasna 

Judeţul Covasna, Consiliul 

Judeţean Covasna 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură 

şi Patrimoniul Naţional Covasna 

- suprafaţă utilă de 83,48 mp din Apartamentul nr. VI cu nr. top 

282/3/VI-283/3/VI-1953/2/3/VI-1954/3/VI cuprins in CF colectiv nr. 

24461 Sf. Gheorghe (conversia cărții funciare nr. 868 Sfântu Gheorghe 

CF hârtie), compus din birou în suprafaţă de 15,95 mp, birou în 

suprafaţă de 15,26 mp, birou în suprafaţă de 12,02 mp, birou în 

suprafaţă de 13,10 mp, birou în suprafaţă de 14,48 mp, hol în suprafaţă 

de 8,26 mp, S.A.S în suprafaţă de 4,41 mp, cu cota de participare la 

părţile de uz comun 6,85% şi 69,57/1015 parte din terenul aferent, 

precum şi 

- suprafaţă utilă de 18,23 mp reprezentând 1/2 parte din garaj din 

Apartamentul nr. I cu nr. top 282/3/I-283/3/I-1953/2/3/I-1954/3/I 

cuprins în CF colectiv nr. 24461 Sf. Gheorghe (conversia cărții funciare 

nr. 868 Sfântu Gheorghe CF hârtie) cu participare la părţile de uz 

comun 1,51% şi 15,28/1015 parte din terenul aferent; 

- suprafaţă utilă de 3,73 mp reprezentând 1/3 parte din hol de acces de 

4,67 mp şi S.A.S de 6,52 mp din Apartamentul nr. VI cu nr. top 

282/3/VI-283/3/VI-1953/2/3/VI-1954/3/VI cuprins în CF colectiv nr. 

24461 Sf. Gheorghe (conversia cărții funciare nr. 868 Sfântu Gheorghe 

CF hârtie) cu participare la părţile de uz comun 0,30% şi 3,12/1015 

parte din terenul aferent; 

- suprafaţă utilă de 3,51 mp-reprezentând 1/2 parte din grup sanitar de 

7,02 mp din Apartamentul nr. VI cu nr. top 282/3/VI-283/3/VI-

1953/2/3/VI-1954/3/VI cuprins in CF colectiv nr. 24461 Sf. Gheorghe 

(conversia cărții funciare nr. 868 Sfântu Gheorghe CF hârtie) cu 

participare la părţile de uz comun 0,29% şi 2,92/1015 parte din terenul 

aferent 

2. Sfântu Gheorghe, str. 

Gábor Áron nr. 1, 

judeţul Covasna 

Judeţul Covasna, Consiliul 

Judeţean Covasna 

Inspectoratul Teritorial de Regim 

Silvic şi de Vânătoare Braşov-

Inspecţia Silvică şi de Vânătoare 

Covasna 

- suprafaţă utilă de 158,61 mp din Apartamentul nr. V cu nr. top 

282/3/V-283/3/V-1953/2/3/V-1954/3/V cuprins in CF colectiv nr. 

24461 Sf. Gheorghe (conversia cărții funciare nr. 868 Sfântu Gheorghe 

CF hârtie), compus din birou în suprafaţă de 22,33 mp, birou în 

suprafaţă de 15,49 mp, birou în suprafaţă de 12,02 mp, grup sanitar 

6,90 mp, grup sanitar 6,93 mp, birou în suprafaţă de 15,13 mp, birou în 

suprafaţă de 13,76 mp, birou în suprafaţă de 13,76 mp, sala de şedinţe 

în suprafaţă de 28,06 mp, coridor în suprafaţă de 24,23 mp, cu cota de 

participare la părţile de uz comun 11,75% şi 119,25/1015 parte din 

terenul aferent, precum şi 

- suprafaţă utilă de 33,44 mp din Apartamentul nr. I cu nr. top 282/3/I-

283/3/I-1953/2/3/I-1954/3/I cuprins in CF colectiv nr. 24461 Sf. 

Gheorghe(conversia cărții funciare nr. 868 Sfântu Gheorghe CF hârtie) 

compus din garaj de 20,77 mp şi depozit de 12,67 mp, cu participare la 

părţile de uz comun 2,76% şi 28,03/1015 parte din terenul aferent 

3. Sfântu Gheorghe, str. 

Gábor Áron nr. 1, 

judeţul Covasna 

Judeţul Covasna, Consiliul 

Judeţean Covasna 

Comisariatul Judeţean pentru 

Protecţia Consumatorilor 

Covasna 

- suprafaţă utilă de 18,22 mp reprezentând 1/2 parte din garaj din 

Apartamentul nr. I cu nr. top 282/3/I-283/3/I-1953/2/3/I-1954/3/I 

cuprins în CF colectiv nr. 24461 Sf. Gheorghe (conversia cărții funciare 

nr. 868 Sfântu Gheorghe CF hârtie) cu participare la părţile de uz 

comun 1,50% şi 15,27/1015 parte din terenul aferent  

- suprafaţă utilă de 27,69 mp din Apartamentul nr. V cu nr. top 

282/3/V-283/3/V-1953/2/3/V-1954/3/V cuprins in CF colectiv nr. 24461 Sf. 

Gheorghe (conversia cărții funciare nr. 868 Sfântu Gheorghe CF 

hârtie), compus din sala de şedinţă în suprafaţă de 27,69 mp, cu cota de 

participare la părţile de uz comun 2,05% şi 20,82/1015 parte din terenul 

aferent, precum şi 

- suprafaţă utilă de 1,86 mp reprezentând 1/6 parte din hol de acces de 

4,67 mp şi S.A.S de 6,52 mp din Apartamentul nr. VI cu nr. top 

282/3/VI-283/3/VI-1953/2/3/VI-1954/3/VI cuprins în CF colectiv nr. 

24461 Sf. Gheorghe (conversia cărții funciare nr. 868 Sfântu Gheorghe 

CF hârtie) cu participare la părţile de uz comun 0,15% şi 1,56/1015 

parte din terenul aferent 

4. Sfântu Gheorghe, str. 

Gábor Áron nr. 1, 

judeţul Covasna 

Judeţul Covasna, Consiliul 

Judeţean Covasna 

Biroul Judeţean de Metrologie 

Legală Covasna 

- suprafaţă utilă de 1,87 mp reprezentând 1/6 parte din hol de acces de 

4,67 mp şi S.A.S de 6,52 mp din Apartamentul nr. VI cu nr. top 

282/3/VI-283/3/VI-1953/2/3/VI-1954/3/VI cuprins în CF colectiv nr. 

24461 Sf. Gheorghe (conversia cărții funciare nr. 868 Sfântu Gheorghe 

CF hârtie) cu participare la părţile de uz comun 0,15% şi 1,56/1015 

parte din terenul aferent 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 25 /2012 
 

Model 

Contract de comodat 

Art.1. Părţile contractului 

Între 

Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, P-ţa Libertăţii nr. 4, judeţul Covasna, cod fiscal 4201988, 

reprezentat prin Tamás Sándor, având funcţia de preşedinte şi Ferencz Ludovic, Director executiv, în calitate de COMODANT şi  
________________________, cu sediul în ___________, str. ___________, nr. ___, judeţul _________, cod fiscal ___________, reprezentat prin 

______________, având funcţia de ___________, în calitate de COMODATAR. 

Art.2. Obiectul contractului 
Cedarea, de către comodant, cu titlu gratuit, a dreptului de folosinţă a unui spaţiu din imobilul aflat în proprietatea publică a județului Covasna şi în 

administrarea Consiliului Judeţean Covasna, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gábor Áron nr. 1, judeţul Covasna, în scopul ____________ . 

Art.3. Durata contractului 
Prezentul contract se încheie până la data de 31.12.2012, începând cu data la care bunul va fi predat comodatarului, pe baza procesului-verbal de predare-

preluare încheiat între Consiliul Judeţean Covasna şi _____________________. 

Art.4. Drepturi şi obligaţii 
a) Drepturile comodantului: 

- să ceară rezilierea contractului, în cazul în care comodatarul nu-şi respectă obligaţiile prevăzute în prezentul contract; 

- să controleze modul în care este folosit şi întreţinut suprafaţa de către comodatar şi să ia măsurile ce se impun în vederea unei bune întreţineri a acestuia. 
b) Drepturile comodatarului: 
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- să asigure folosinţa bunului pe toată durata contractului fără să aducă prejudicii proprietarului. 

c) Obligaţiile comodantului: 

- să cedeze comodatarului spaţiul/spaţiile din imobilul situat în judeţul Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gábor Áron nr. 1 aflat în proprietatea 
publică a județului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna; 

d) Obligaţiile comodatarului: 

- să îngrijească bunul întocmai ca proprietarul acestuia; 
- să folosească bunul potrivit destinaţiei sale; 

- să nu cesioneze acest contract de comodat altcuiva sau să cedeze dreptul de folosinţă vreunei alte persoane fizice sau juridice; 

- să nu modifice suprafaţa folosită fără consimţământul prealabil al comodantului; 
- să nu se angajeze într-o conduită prejudiciabilă în calitate de comodatar; 

- să suporte, de la data preluării bunului, toate cheltuielile necesare folosinţei acestuia (plata contravalorii utilităților, a cheltuielilor comune aferente 

cotei părți deținute etc.); 
- să restituie bunul la împlinirea termenului stipulat în prezentul contract. 

Art.5. Încetarea contractului 
Prezentul contract îşi încetează efectele în următoarele cazuri: 

- prin restituirea bunului de către comodatar înaintea termenului prevăzut în contract; 

- prin împlinirea termenului prevăzut în contract; 
- prin reziliere, în cazul nerespectării obligaţiilor de către comodatar; 

- prin acordul de voinţă al părţilor semnatare ale contractului; 

- când legea sau interesul public o impune. 
Art.6. Forţa majoră 

Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. 

Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care 
împiedică părţile să execute obligaţiile asumate. 

Art.7. Soluţionarea litigiilor 

Orice litigiu decurgând în legătură cu acest contract se va soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de imposibilitate, de către instanţele judecătoreşti 
competente. 

Art.8. Dispoziţii finale 

Prezentul contract s-a încheiat astăzi ____________ în 2 (două) exemplare originale câte unul pentru fiecare parte contractantă. 
 

COMODANT COMODATAR 

Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

 

Director executiv 

FERENCZ Ludovic 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 26/2012 

privind revocarea unor hotărâri ale Consiliului Județean 

Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 16.02.2012, analizând Expunerea de motive a 

Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind revocarea 

unor hotărâri ale Consiliului Județean Covasna, având în 

vedere: Raportul de specialitate al Direcției Juridice şi 

Administraţie Publică, Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Județean Covasna, văzând Sesizările 

transmise de Instituția Prefectului Județul Covasna nr. 

14651/10.11.2011 înregistrată la Registratura Generală a 

Consiliului Județean Covasna sub nr. 10620/15.11.2011 și nr. 

17117/2011/17.01.2012, înregistrată la Registratura Generală a 

Consiliului Județean Covasna sub nr. 616/30.01.2012, în baza 

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

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

modificările și completările ulterioare 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Articol unic. Se revocă următoarele hotărâri ale Consiliului 

Județean Covasna: 

- Hotărârea nr. 151/2011 pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Covasna nr. 215/2008 privind înfiinţarea 

Biroului de reprezentare al județului Covasna la Bruxelles-

Belgia; 

- Hotărârea nr. 152/2011 privind asocierea judeţului 

Covasna cu municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea înfiinţării 

„ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

EUINFO KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS”; 

- Hotărârea nr. 175/2011 pentru revocarea art. 9 al 

Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 152/2011 privind 

asocierea judeţului Covasna cu municipiul Sfântu Gheorghe, în 

vederea înfiinţării „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ EUINFO KÖZÖSSÉGEK KÖZTI 

TÁRSULÁS”; 

- Hotărârea nr. 176/2011 privind darea în folosinţă 

gratuită a unui spaţiu din imobilul situat în municipiul Sfântu 

Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 2, aflat în domeniul public al 

județului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean 

Covasna, 

- Hotărârea nr. 189/2011 pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Covasna nr. 215/2008 privind înfiinţarea 

Biroului de reprezentare al județului Covasna la Bruxelles-

Belgia, cu modificările și completările ulterioare. 
 

Sf. Gheorghe, la 16 februarie 2012 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

HOTĂRÂREA Nr. 27/2012 

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru investiţia „Reabilitarea incintei 

imobilului de pe str. Kós Károly nr. 4, mun. Sf. Gheorghe” 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 16 februarie 2012, analizând Expunerea de motive 

a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 

pentru investiţia „Reabilitarea incintei imobilului de pe str. Kós 

Károly nr. 4, mun. Sf. Gheorghe”, având în vedere: Raportul de 

specialitate al Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului, precum şi 

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Judeţean Covasna întocmite în acest sens, art. 44 

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

modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului 

nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 

structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general 
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pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, Ordinul 

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

unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind 

aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice 

aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective 

de investiţii şi lucrări de intervenţii”, cu modificările și 

completările ulterioare, văzând Avizul Comisiei Tehnico-

economice a Consiliului Judeţean Covasna nr. 3/2012, în baza 

art. 91 alin. (3) lit. „f” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii 

tehnico-economici pentru investiţia „Reabilitarea incintei 

imobilului de pe str. Kós Károly nr. 4, mun. Sf. Gheorghe”, 

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

prezenta hotărâre. 

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

însărcinează Direcţia Dezvoltarea Teritoriului şi Direcţia 

Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 16 februarie 2012 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Notă: Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 27/2012 se poate studia la Compartimentul 
administrație publică. 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 27/2012 

INDICATORII TEHNICO–ECONOMICI 

pentru obiectivul de investiţie: „Reabilitarea incintei imobilului de pe str. Kós Károly nr. 4”, mun. Sf. Gheorghe 
 

1. Valoarea totală a investiţiei cu TVA: 426.564 lei, din care C+M: 345.842 lei. 

2. Durata de execuţie: 26 luni calendaristice, etapizat. 

3. Suprafeţele specifice totale obţinute în urma realizării proiectului de investiţie: 

Amenajări exterioare: 3399 mp din care: 

- alei din piatră cubică 784 mp; 

- alei pavate cu pietriș 861 mp; 
- suprafețe plantate 172 mp. 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 28/2012 

privind aprobarea „Programului de colaborare cu 

organizaţii neguvernamentale care desfăşoară activităţi de 

asistenţă socială, la nivelul judeţului Covasna, în anul 

2012” 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 16 februarie 2012, analizând Expunerea de motive 

a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna referitor la 

proiectul de hotărâre privind aprobarea „Programului de 

colaborare cu organizaţii neguvernamentale care desfăşoară 

activităţi de asistenţă socială, la nivelul judeţului Covasna, în 

anul 2012”, văzând: Raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, 

precum şi Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 

întocmite în acest sens, având în vedere: Legea nr. 272/2004 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Legea nr. 

17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 

nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, 

Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, 

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

cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea 

Guvernului nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale 

de dezvoltare a serviciilor sociale, Hotărârea Guvernului nr. 

1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare a Direcţiei generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, ţinând cont de prevederile: Legii nr. 

350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 

general, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna 

nr. 8/2012 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului 

Covasna şi al instituţiilor de interes judeţean pe anul 2012, în 

baza art. 91 alin. (5) lit. „a” pct. 2 şi în temeiul art. 97 alin. (1) 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă „Programul de colaborare cu organizaţii 

neguvernamentale care desfăşoară activităţi de asistenţă 

socială, la nivelul judeţului Covasna, în anul 2012”. 

Art.2. Se aprobă Modelul Documentaţiei pentru elaborarea 

şi prezentarea propunerilor de proiecte pentru Programul 

aprobat la art. 1, conform anexelor nr. 1, 2, 3 şi 4, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă bugetul Programului, în sumă de 200.000 

lei, sumă ce va fi alocată din bugetul pe anul 2012 al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna. 

Art.4. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean 

Covasna cu numirea prin dispoziţie a Comisiei de 

evaluare/selecţie a proiectelor, constituită din 3 membri, din 

care 2 membri propuşi de către Directorul general al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna şi 

un membru din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Covasna. 

Art.5. Se mandatează directorul general al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, 

doamna Vass Mária, pentru semnarea contractelor de finanţare 

nerambursabilă, conform legii. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, 

doamna Director general Vass Mária şi Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 16 februarie 2012 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Notă: Anexele nr. 2-4 la Hotărârea nr. 28/2012 se poate studia la Compartimentul 

administrație publică. 

 

 

 

 

 

 



 42 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 28/2012 

ANUNŢ DE PARTICIPARE  

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul „Programului de colaborare cu organizaţii neguvernamentale care desfăşoară activităţi de asistenţă 

socială, la nivelul judeţului Covasna, în anul 2012” 
 

1. Autoritatea contractantă: Consiliul Judeţean Covasna prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, instituţie publică de 
interes judeţean, înfiinţată prin Hotărârea nr. 124/2004 a Consiliului Judeţean Covasna, în subordinea acestuia, cu sediul în Sf. Gheorghe, Str. Presei nr. 8/A, 

judeţul Covasna, cod poştal 520064, tel/fax 0267 314660.  

2. Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial - asociaţii sau fundaţii, constituite conform legii, care desfăşoară activităţi pe teritoriul judeţului 
Covasna în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, a persoanelor cu handicap, de prevenire a instituţionalizării precum şi care desfăşoară activităţi 

de îngrijire socio-medicală în mai multe localităţi din judeţul Covasna. 

3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: 

- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.  

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru: 

- asigurarea funcţionării serviciilor de zi: 
- centre de zi pentru copii; 

- centre de zi pentru persoane cu handicap; 

- asigurarea funcţionării serviciilor de îngrijire socio-medicală la domiciliu. 

5. Suma aprobată pe anul 2012: 200.000 lei. 
6. Durata programului: 2 aprilie - 14 decembrie 2012. 

7. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte: 

Solicitantul va depune propunerea de proiect la registratura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, Sf. Gheorghe, Str. 

Presei nr. 8/A, judeţul Covasna, cod poştal 520064. 

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 9 martie 2012 
8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se 

pot procura de la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, din Sf. Gheorghe, Str. Presei nr. 8/A, judeţul Covasna, cod poştal 

520064, respectiv de pe site-ul DGASPC Covasna, www.protectiasocialacv.ro . 
Sfântu Gheorghe ___________________ 

 

PREŞEDINTE 

Consiliul Judeţean Covasna 

TAMÁS Sándor 

DIRECTOR GENERAL 

D.G.A.S.P.C. Covasna 

VASS Mária 

 
PLANUL STRATEGIC 

al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna pentru anul 2012 

 
În baza prevederilor Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Politiei Române, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică (A.T.O.P.), aprobat prin Legea nr. 218/2002, A.T.O.P. întocmeşte anual Planul Strategic 

cuprinzând principalele obiective ce trebuie îndeplinite de unităţile de poliţie şi indicatorii de performanţă minimali. 
 Urmare a activităţilor specifice desfăşurate pe parcursul anului 2011 precum şi a consultării instituţiilor cu atribuţii în asigurarea climatului de ordine si siguranţă 

publică în judeţul Covasna, Autoritatea Teritoriala de Ordine Publică Covasna, a elaborat prezentul Plan Strategic în conformitate cu prevederile cap. IV din 

Hotărârea Guvernului nr. 787/2002 în scopul asigurării bunei desfăşurări şi eficientizării activităţii serviciului poliţienesc pentru anul 2012. 

Capitolul I. - Obiectivele naţionale prioritare 

Ministerul Administraţiei şi Internelor acţionează pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice în vederea susţinerii unui climat de siguranţă şi încredere şi a 

unei administraţii eficiente pentru cetăţeni.  
În cadrul Capitolului 24 - Ordine publică şi siguranţa cetăţeanului din Programul de Guvernare 2009-2012, Guvernul României îşi propune realizarea 

următoarelor obiectivele şi direcţii de acţiune:  

- Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni, combaterea infracţionalităţii, a terorismului şi criminalităţii, combaterea traficului şi 
consumului de droguri; 

- Restabilirea autorităţii structurilor de aplicare a legii, descentralizarea şi reforma instituţională necesară consolidării serviciilor comunitare; 

- Adoptarea unei strategii coerente şi susţinute de alocare a resurselor financiare în vederea dotării moderne a structurilor de aplicare a legii; 
- Completarea deficitului de personal punând accent pe creşterea personalului operativ în vederea unei prezenţe sporite în teren a poliţiei, ținând cont de 

reorganizarea operațională poliției Române, operat în anul 2011; 

- Adoptarea măsurilor necesare pentru o salarizare decentă a lucrătorilor din poliţie şi jandarmerie, care să mărească gradul de implicare a agenţilor de 
poliţie în munca operativă şi să prevină faptele de corupţie; 

- Îmbunătăţirea raportului dintre cantitatea resurselor alocate şi rezultatele obţinute în ce priveşte siguranţa cetăţeanului şi a comunităţilor; 

- Adoptarea unor programe operative specifice pentru zonele predispuse la un nivel înalt de infracţionalitate; 
- Adoptarea unui program coerent şi continuu de pregătire, instruire, perfecţionare şi antrenament în funcţie de specificul atribuţiilor; 

- Stabilirea şi aplicarea unui program special pentru combaterea infracţionalităţii la sate şi dimensionarea personalului operativ pentru aceste zone în 

funcţie de necesităţile reale; 
- Îmbunătăţirea nivelului de pregătire a personalului care se angajează prin redimensionarea numărului de locuri în instituţiile de învăţământ din cadrul 

ministerului; 

- Combaterea traficului şi consumului de droguri prin programe de educaţie comunitară, dezvoltarea unor programe de mediere comunitară care să susţină 
integrarea minorităţilor în societate, a persoanelor defavorizate, marginalizate şi a celor care trăiesc în medii cu risc de infracţionalitate ridicat; 

- Promovarea unor programe de consiliere, asistenţă şi educaţie pentru persoanele cu probleme de agresivitate, precum şi pentru  cei care se asociază în 

vederea săvârşirii de infracţiuni; 
- Stimularea angajării minorităţilor în structurile de ordine publică; 

- Sporirea măsurilor de protecţie a copiilor atât în zona în care aceştia învaţă, cât şi în zonele recreative prin consolidarea Poliţiei Şcolilor; 

- Adoptarea măsurilor necesare pentru asigurarea asistenţei juridice şi a reprezentării în instanţă pentru personalul operativ; 
- Promovarea unor programe eficiente împreună cu autorităţile locale şi societatea civilă în vederea prevenirii şi combaterii accidentelor rutiere; 

- Dezvoltarea simţului civic şi de apartenenţă la comunitatea locală prin promovarea de programe care să includă cetăţenii în procesul de luare a unor 
decizii în privinţa măsurilor de siguranţă publică; 

- Creşterea eficienţei activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei interne prin adoptarea unui plan de măsuri care să diminueze factorii de risc care 

favorizează corupţia şi prin restructurarea şi îmbunătăţirea activităţii structurilor interne care gestionează această activitate; 
- Organizarea de, schimburi de experienţă, cu poliţiile din ţările cu vechime în Spaţiul Schengen; 

http://www.protectiasocialacv.ro/
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- Eficientizarea şi intensificarea cooperării poliţieneşti în cadrul sistemului Uniunii Europene şi realizarea de acţiuni comune în România şi în celelalte 

state membre; 

- Intensificarea cooperării şi schimbului de date şi informaţii cu toate instituţiile de aplicare a legii; 
- Acţiuni de combatere a traficului cu fiinţe umane şi de conştientizare a pericolului pe care îl reprezintă acest fenomen; 

- Protejarea cetăţenilor români aflaţi în spaţiul comunitar împotriva exploatării de către reţelele de criminalitate organizată; identificarea şi facilitarea 

repatrierii cetăţenilor aflaţi în astfel de situaţii; 
- În Spaţiul Schengen, implementarea Sistemului Informatic Schengen şi prin finalizarea Sistemului Integrat de Securizare a Frontierei, cu cele patru filtre 

complementare; 

- Profesionalizarea instituţiilor responsabile în domeniul migraţiei (legale şi ilegale) şi azilului; dezvoltarea capacităţii administrative a Oficiului Român 
pentru Imigrări; 

- Dezvoltarea cooperării interinstituţionale pe teritoriul naţional prin: 

- îmbunătăţirea schimbului de date şi informaţii între autorităţile cu atribuţii la frontieră; 
- sprijinul reciproc şi desfăşurarea de acţiuni comune de către poliţia de frontieră şi autorităţile cu atribuţii privind gestionarea şi controlul încadrării 

în muncă a străinilor; 
- integrarea datelor biometrice în documentele de călătorie, în scopul creşterii gradului de securitate al acestora; 

- realizarea unei strategii pentru acoperirea prin migraţie legală selectivă a deficitului de forţă de muncă, împreună cu autorităţile guvernamentale 

responsabile; 
- susţinerea activă a unei politici strategice a Uniunii Europene pentru frontierele externe estice, în conformitate cu principiul solidarităţii; 

- Îmbunătăţirea managementului situaţiilor de urgenţă şi a protecţiei civile prin întocmirea hărţilor de risc în colaborare cu autorităţile locale şi cu alte 

instituţii de resort, inclusiv introducerea unor sisteme standard de alarmare în cazul producerii situaţiei de urgenţă; 
- Întocmirea unui plan realist de dotare a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă şi a autorităţilor locale cu logistica necesară în funcţie de specificul 

zonei; 

- O bună conlucrare cu noile înființate Polițiile Locale, Jandarmerie. 

Capitolul II. Obiectivele şi priorităţile de interes local 

1. Creşterea gradului de siguranţă în spaţiul public prin readaptarea permanentă şi obiectivă a dispozitivului de siguranţă publică care va fi ancorat în realitatea 

operativă prin crearea de structuri suple, capabile să aibă o reacţie eficientă pe fenomen infracţional, ținând cont de reorganizarea operațională a poliției; 
2. În continuarea în vederea îmbunătăţirii activităţilor de pregătire continuă, pentru perioada următoare se au în vedere următoarele obiective: 

- organizarea în continuare a modulelor de pregătire cu durata de 5 zile cu scoatere de la locul de muncă, pe structuri funcţionale ( poliţie rutieră, ordine 

publică, investigaţii criminale, investigarea fraudelor ) şi elaborarea unor noi teme de pregătire, cu impact asupra activităţii practice: tehnici de comunicare, 
autocontrolul emoţiilor negative, elemente de psihologia infractorului; 

- continuarea activităţilor de pregătire în domeniul Schengen, prin angrenarea ofiţerilor instruiţi în acest sens din cadrul serviciilor operative, în 

organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de instruire şi implicarea întregului personal de conducere; 
- organizarea periodică a unor evaluări a cunoştinţelor profesionale pentru identificarea necesarului de pregătire ulterioară cât şi stabilirea celor mai 

eficiente metode didactice care să asigure interesul participanţilor la pregătirea continuă; 

3. Pregătirea, elaborarea şi prezentarea unor proiecte structurale pentru accesarea unor programe europene în domeniul colaborării poliţieneşti şi a pregătirii 
profesionale; 

4. Promovarea şi susţinerea unor proiecte de modificări structurale şi conceptuale în domeniul poliţiei judiciare şi de ordine publică; 

5. Întocmirea unui program de fluidizare a traficului rutier în municipiile. Sf. Gheorghe, Târgu Secuiesc cu propuneri de organizare, sistematizare şi dirijare a 
acestuia; 

6. Dotarea intrărilor și ieșirilor din județ cu camere video, și identificarea locurilor cu factor de risc a criminalității în vederea amplasării de camere; 

7. Finalizarea măsurilor de unificare a structurilor de mică criminalitate cu cele de la servicii serviciile de investigare a criminalităţii judiciare şi financiare, cu 
respectarea specializării pe linii de muncă; 

8. Reducerea fenomenului infracţional în mediul rural prin intensificarea întâlnirilor A.T.O.P Covasna, reprezentanţi ai I.P.J. Covasna cu comunitatea şi 

reprezentanţii autorităţilor locale; 
9. In mediul rural, va fi acordata o atenţie deosebită executării de măsuri privind prevenirea furturilor de animale, sustragerea de produse agricole, degradarea 

sistemelor de irigaţii, organizându-se filtre in principalele puncte de trecere; 

10. Monitorizarea în permanenţă a stării de viabilitate a drumurilor din Judeţul Covasna pentru identificarea punctelor sau zonelor periculoase, integritatea 

sistemului de semnalizare rutieră şi determinarea la o intervenţie operativă din partea administraţiei drumurilor pentru îndepărtarea factorilor de risc; 

11. Continuarea activităţilor comune între A.T.O.P. Covasna - I.P.J. Covasna, Jandarmerie, Polițiile Locale în localităţile judeţului, referitoare la modul de 

colaborare dintre organele de ordine şi autorităţile locale şi dispunerea de măsuri care să contribuie la menţinerea unui climat de ordine şi siguranţă publică; 
12. Întocmirea semestrială a unei analize privind nivelul de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii, ce urmează a fi prezentată în şedinţa ATOP 

de către şeful Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Covasna; 

13. A.T.O.P. va organiza lunar deplasări la sediile unităţilor de poliţie din judeţ pentru analiza activităţii acestora şi în raport de constatări va recomanda luarea 
unor măsuri pentru creşterea eficienţei activităţii desfăşurate dotare etc.  

Obiectivele şi priorităţile de interes strict local 
Pe baza concluziilor desprinse în urma consultării populaţiei şi a studierii situaţiei operative la nivel local au fost stabilite următoarele obiective ce urmează a fi 

realizate de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna în anul 2010 : 

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

- Aplicarea cu fermitate a prevederilor Legii nr. 61/1991 privind tulburarea ordinii şi liniştii publice şi a Legii nr. 333/2003 privind paza bunurilor concomitent 
cu permanentizarea legăturii cu factorii responsabili de la nivelul autorităţilor publice locale, în scopul eficientizării sistemelor de pază obştească a localităţilor; 

- Efectuarea de dezbateri, pe centre, A.T.O.P. Covasna - I.P.J. Covasna în localităţile judeţului, referitoare la modul de colaborare dintre posturile de poliţie şi 

autorităţile locale şi dispunerea de măsuri care să contribuie la menţinerea unui climat de ordine şi siguranţă publică;  
- I.P.J. Covasna va organiza împreună cu Detaşamentului poliţiei de intervenţie rapidă, secțiile poliției rurale mobile, cu jandarmeria, executarea patrulărilor 

atât în mediul urban, cât şi în mediul rural în vederea limitării oricăror încercări de încălcare a legii; 

- Folosirea cât mai eficientă a lucrătorilor Detaşamentului poliţiei de intervenţie rapidă atât pentru întărirea dispozitivelor de siguranţă publică, cât şi pentru 
aplanarea din fază incipientă a actelor de dezordine, urmărindu-se descurajarea persoanelor predispuse la săvârşirea unor astfel de fapte;  

- În sprijinul asigurării pazei obşteşti a comunelor, pe timp de noapte se vor căuta licitarea acestor servicii unor societăţi civile specializate în acest sens; 

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

îndeosebi a majorilor cu capacitate de muncă; 

- Scăderea timpului de reacţie şi creşterea operativităţii în intervenţie a formaţiunilor de ordine publică la evenimentele semnalate de cetăţeni, folosindu-se 
grila de monitorizare zilnică; 

- Operativitate în rezolvarea sesizărilor primite de la cetăţeni şi intervenţia la apelurile de urgenţă 112 în limita competenţelor legale; 

- Organizarea şi executarea de acţiuni şi controale pentru depistarea cerşetorilor, vagabonzilor, copiilor străzii şi a altor persoane care frecventează locuri cu 
impact asupra imaginii societăţii şi înştiinţarea serviciilor şi instituţiilor din domeniu pentru identificarea şi adoptarea unor soluţii de reintegrare socială a celor 

depistaţi. 

2. Combaterea infracţiunilor contra persoanei şi protecţia patrimoniului public şi privat 

- Organizarea de acţiuni pentru popularizarea legislaţiei în unităţile de învăţământ în scopul prevenirii fenomenului infracţional în rândul elevilor şi 

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

juvenilă în şcoli şi împrejurimile acestora; 
- Organizarea unor controale împreună cu Direcţia pentru Tineret, cu Inspectoratul Judeţean Şcolar, în baruri şi restaurante pentru depistarea elevilor care în 

loc de şcoală frecventează locale; 

- Executarea de controale pe linia protejării fondului forestier; pietrişuri; 
- Executarea de controale pe linia comercializării brazilor în perioada Sărbătorilor de iarnă; 

- Elaborarea unei plan de acţiune cu primăriile din judeţ în vederea combaterii furturilor de produse agricole în baza Legii nr. 333/2003 privind paza 
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obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; 

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

- Intensificarea acţiunilor de control pe linia furturilor de şi din auto, din locuinţe, societăţi comerciale, comise în dauna avutului privat; 
- Creşterea capacităţii operative de culegere a informaţiilor în vederea contracarării activităţilor infracţionale din sfera crimei organizate, a traficului şi 

consumului ilicit de droguri; 

- Creşterea eficienţei activităţii de cercetare la faţa locului a infracţiunilor; 
- Întărirea climatului de siguranţă civică prin orientarea activităţii efectivelor de ordine publică preponderent pentru prevenirea criminalităţii, în parteneriat cu 

cetăţenii, aprofundarea cunoaşterii persoanelor pretabile la săvârşirea de fapte antisociale, asigurarea prezenţei în stradă, în zonele şi locurile cu risc infracţional; 

- Organizarea şi desfăşurarea de acţiuni, razii şi controale în locuri şi medii de interes poliţienesc în scopul depistării persoanelor cu comportament deviant sau 
violent. 

3. Prevenirea şi lupta împotriva corupţiei 

- Culegerea şi schimbul de informaţii cu alte structuri informative despre poliţişti, funcţionari publici din administraţia publică şi alte persoane care sunt 
predispuse să comită acte de corupţie; 

- Intensificarea activităţilor specifice pentru prevenirea şi combaterea, cu mai multă eficienţă, a faptelor de corupţie în toate domeniile de activitate prin 
angrenarea întregului efectiv în activitatea de culegere de date şi informaţii pe această linie; 

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

la care pot apela; 
În sensul celor de mai sus dotarea A.T.O.P. cu o video - cameră cu infra. 

4. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor pe linia combaterii criminalităţii economico-financiare 

- Organizarea şi executarea unui complex de activităţi pentru combaterea, cu mai multă eficienţă, a faptelor de evaziune fiscală şi a celor prin care se aduc 
prejudicii bugetului de stat; 

- Descoperirea infracţiunilor din domeniul drepturilor de autor şi drepturilor conexe; 

- Prevenirea şi combaterea fenomenelor de fraudă şi evaziune fiscală. 
Reducerea fenomenelor de contrabandă. 

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

- Combaterea cu fermitate a indisciplinei rutiere şi reducerea riscului de victimizare în trafic; 
- Verificarea în permanenţă a stării de viabilitate a drumurilor din zona de competenţă pentru identificarea punctelor sau zonelor periculoase, integritatea 

sistemului de semnalizare rutieră şi determinarea la o intervenţie operativă din partea administraţiei drumurilor pentru îndepărtarea factorilor de risc; 

- Implicarea conducerii Consiliului Judeţean Covasna în activitatea de convingere a consiliilor locale de la nivelul primăriilor comunale de a adopta hotărâri, în 
baza legii în vigoare, care să conducă la realizarea unor drumuri secundare „DRUMURI DE BICICLETE”(care vor putea fi folosite şi pentru utilaje agricole şi 

atelaje); 

- Identificarea, cu ajutorul echipelor tehnice ale Registrului Auto Român Filiala Covasna, a autovehiculelor care prezintă deficienţe tehnice şi scoaterea 
acestora din trafic; 

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

- Monitorizarea traseelor rutiere cu risc ridicat de accidente şi asigurarea prezenţei în teren a efectivelor. 
Generalizarea procedurile de achiziţii şi finalizarea, implementare a Sistemului de monitorizare cu camere video a punctelor de intrare /ieşire în /din judeţ şi de 

amplasare sistemului radar pentru controlarea traficului rutier pe DN 11, şi DN 12. 

6. Organizarea de controale în pieţe, târguri şi oboare 

- În cooperare cu reprezentanţii Gărzii Financiare, Inspectoratul Sanitar-veterinar, Oficiul pentru Protecţia consumatorilor, etc. se vor intensifica acţiunile şi 

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

- Realizarea şi transmiterea de informări către A.T.O.P. privind activităţile desfăşurate, concluziile desprinse şi măsurile ce au fost întreprinse de fiecare 
instituţie abilitată în parte; 

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

şi valabilitatea certificatului de producător şi la concordanţa dintre conţinutul acestuia şi produsele care se comercializează; 
- Organele de poliţie să acorde în permanenţă sprijinul necesar Oficiului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Covasna, precum şi reprezentanţilor 

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

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

achiziţiona un produs care ar putea să le prejudicieze sănătatea. 

Modalităţi proprii de acţiune şi direcţii principale: 

- Continuarea demersurilor începute de ANATOP, în vederea devenirii ATOP o instituție cu personalitate juridică, cu buget propriu; 
- adaptarea activităţilor I.P.J. Covasna la prevederile Strategiei de modernizare a Poliţiei Române; 

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

- realizarea unui sistem modern de abordare a acţiunilor şi misiunilor specifice în domeniul ordinii publice; 
- iniţierea şi derularea, în cooperare cu societatea civilă, de programe pentru prevenirea şi reducerea criminalităţii; 

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

- participarea directă a tuturor componentelor cu atribuţii specifice din Ministerului Internelor şi Reformei Administrative la realizarea climatului de ordine şi 
siguranţă publică; 

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

- adaptarea metodelor, procedurilor şi regulilor de gestionare a ordinii şi siguranţei publice la situaţia operativă; 
- creşterea capacităţii de răspuns a structurilor operative; 

- realizarea efectivă a unui parteneriat cu societatea civilă, prin: 

- întărirea capacităţii de promovare a unei imagini coerente, credibile şi stabile a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative; 
- încheierea de protocoale cu mass–media scrisă şi audio vizuală; 

- actualizarea permanentă a site - ului I.P.J. Covasna; 

- adoptarea unei atitudini transparente, active şi a unui limbaj adecvat; 
- Măsuri pentru atragerea tinerilor aparţinând etniei maghiare în rândurile I.P.J. Covasna, organizarea de curs de limba maghiară pentru personalul IPJ 

Covasna; 

- crearea unei conduite profesionale moderne în rândul personalului instituţiilor din domeniul ordinii publice; 

- perfecţionarea şi dezvoltarea cooperării şi colaborării cu toate instituţiile din cadrul Sistemului naţional de apărare şi securitate naţională, precum şi cu 

celelalte autorităţi cu atribuţii în acest domeniu. 

Capitolul III. Indicatorii de performanţă minimali 

1. Creşterea gradului de siguranţă în spaţiul public prin readaptarea permanentă şi obiectivă a dispozitivului de siguranţă publică care va fi ancorat în realitatea 

operativă prin crearea de structuri suple, capabile să aibă o reacţie eficientă pe fenomen infracţional; 
2. Reducerea fenomenului infracţional în mediul rural cu 7%, prin organizarea permanentă de acţiuni poliţieneşti bazate pe informaţii şi documentări 

prealabile, intensificarea întâlnirilor cu comunitatea şi reprezentanţii autorităţilor locale. 

3. Reducerea cu 5% a faptelor comise cu mare violenţă, respectiv infracţiunile de omor, tentativă de omor, lovituri cauzatoare de moarte; 
4. În vederea îmbunătăţirii activităţilor de pregătire continuă; 

5. Continuarea activităţilor preventive în localurile publice şi în locurile de agrement, în baza unor planuri de măsuri, în scopul reducerii cu 7% a 

infracţionalităţii stradale sesizate; 
6. Promovarea şi susţinerea unor proiecte de modificări structurale şi conceptuale în domeniul poliţiei judiciare şi de ordine publică; 

7. Continuarea activităţilor pe drumurile publice şi în special pe sectoarele cu risc sporit de accidente rutiere, în scopul reducerii cu 5% accidentelor de 

circulaţie; 
8. Orientarea spre marea criminalitate prin creşterea cu 10% a cauzelor complexe soluţionate; 

9. Creşterea cu peste 50% a gradului de identificare a autorilor din cauzele cu A.N. Sesizate; 
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10. Creşterea cu 10% a constatărilor pe linie de Criminalitate economico-financiară. 

Capitolul IV. Bugetul şi dotarea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Covasna 

Bugetul alocat Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Covasna asigură la nivel minimal buna desfăşurare a activităţilor specifice, fiind identificate următoarele 
domenii în care activitatea Inspectoratului Judeţean de Poliţie Covasna poate fi sprijinită: 

- asigurarea cooperării cu instituţiile descentralizate, întreprinzători privaţi, administraţiile locale, Consiliul Județean etc., în vederea achiziționării, unor 

mijloace tehnice, (autoturisme, alcooltest etc.); 
- realizarea şi derularea unor programe în parteneriat vizând: reducerea fenomenului infracţional în rândul minorilor, prevenirea consumului de droguri în 

rândul tinerilor, întărirea sistemelor de siguranţă pe timp de noapte pe raza localităţilor urbane şi rurale; 

- realizarea unor pliante cu caracter preventiv ce urmează a fi difuzate în primării, şcoli şi populaţiei, în colaborarea cu ATOP, Poliţia de Proximitate si 
Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane Centrul Regional Covasna, popularizarea activităţii biroului unic, „Centru Info Casa de Cultură a 

Sindicatelor”, înfiinţat prin colaborare cu Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi din Învăţământul Preuniversitar,- C.A.D.O., Centrul Internaţional Antidrog şi 

pentru drepturile Omului, 
- Modernizarea, posturilor de poliție, identificarea unor surse materiale în acest sens. 

PREȘEDINTE ATOP 

Ec. KISS Tiberiu 

 
RAPORT 

privind activitatea Consiliului Judeţean Covasna în asigurarea accesului la informaţiile de interes public, în semestrul II al anului 2011 
 

Asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public reprezintă o concretizare a asigurării şi respectării de către Consiliul Judeţean Covasna a dreptului 

constituţional al cetăţeanului la „ liberul acces la informaţie” prevăzut în art. 31 din Constituţia României. 

Consiliul Judeţean Covasna consideră că asigurarea accesului liber la informaţiile de interes public este de natură să îmbunătăţească gradul de informare al 
opiniei publice din judeţul Covasna şi să stimuleze implicarea civică. Misiunea Consiliului Judeţean Covasna este de a realiza o schimbare majoră de mentalitate, 

trecându-se de la opacitate la transparenţă în activitatea sa, şi de la neimplicare la participare directă, din partea cetăţenilor. 

Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public a fost adoptată în scopul de a fluidiza şi eficientiza  comunicarea dintre autorităţile şi 
instituţiile publice şi cetăţeni, agenţi economici şi mass-media. Legea stabileşte unele responsabilităţi clare pentru instituţiile publice în ceea ce priveşte furnizarea 

informaţiilor de interes public şi operativitatea cu care această activitate trebuie să se desfăşoare. 

Structura responsabilă pentru informarea publică a cetăţeanului, respectiv Compartimentul Relaţii cu publicul şi petiţii şi Compartimentul Integrare Europeană, 

Relaţii externe, Mass-media, prin funcţionarii publici cu atribuţii concrete în acest domeniu au asigurat o informare concretizată: 

- în comunicare; 
- folosirea exclusivă a informaţiilor corecte; 

- circulaţia rapidă a informaţiilor prin respectarea termenelor legale prevăzute la art. 16 din Anexa la H.G. nr. 123/2002; 

- utilizarea unui limbaj simplu, concret şi explicit. 
Persoanele nominalizate de către instituţia publică pentru a asigura accesul liber la informaţiile de interes public, pun gratuit la dispoziţia persoanei interesate 

formularele-tip, comunică informaţiile cerute şi/sau redactează răspunsurile la reclamaţia administrativă, conduc registrul pentru înregistrarea documentelor 

prevăzute la alin. 2 al art. 14 din H.G. nr. 123/2002, întocmesc raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public. Accesul cetăţenilor la informaţiile de 
interes public se realizează şi prin afişarea la sediul consiliului judeţean a acelor hotărâri şi dispoziţii care sunt de interes public. 

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

comunicatelor de presă, precum şi a conferinţelor de presă. Conferinţele de presă sunt convocate la dispoziţia preşedintelui sau a vicepreşedinţilor consiliului 
judeţean periodic sau ori de câte ori este necesar. 

Informaţiile de interes public care se comunică din oficiu, conform art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, sunt cele cuprinse în anexa Dispoziţiei nr. 136/2006 

cu privire la informaţiile de interes public care se comunică din oficiu de către Consiliul Judeţean Covasna, emisă în baza reglementărilor amintite mai sus. 
În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul 

acces la informaţiile de interes public, se întocmeşte un raport anual privind accesul la informaţiile de interes public. 

În cursul semestrului II al anului 2011, accesul la informaţiile de interes public în cadrul Consiliului Judeţean Covasna s-a realizat după cum urmează: 
1) Numărul total de cereri de solicitări de informaţii de interes public 70; 

2) Solicitări de informaţii, departajate pe domenii de interese (obs. O cerere poate conţine mai multe solicitări din diferite domenii) 169: 

- Date cu privire la proiecte culturale 13 
- Date cu privire la ONG-uri 5 

- Sumele cheltuite pentru delegaţii 6 

- Informaţii despre calea ferată îngustă 2 
- Informaţii referitoare la plata daunei morale 8 

- Completarea unui chestionar 1 

- Informaţii cu privire la veniturile Consiliului Judeţean 6 
- Informaţii despre proiectele în derulare 17 

- Informaţii cu privire la directorul Bibliotecii Judeţene Bob Péter 7 

- Sumele cheltuite pentru anumite evenimente 17 
- Sumele plătite din bugetul public către o firmă 3 

- Informaţii cu privire la persoana responsabilă de comunicarea informaţiilor de interes public 6 

- Copii după documente 56 
- Sumele cheltuite pentru plata facturilor de telefonie 3 

- Informaţii cu privire instituţii subordonate 4 

- Informaţii cu privire sărbătorirea zilei de 15 martie 3 
- Cuantumul sumelor plătite pentru publicitate 1 

- Informaţii despre strategia pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor 4 

- Informaţii despre persoana responsabilă cu presa 5 
- Informaţii despre drapelele arborate în biroul preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna 2 

3) Numărul de solicitări înregistrate şi redirecţionate pentru soluţionare altor Instituţii 1 

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

- Informaţii inexistente - 

- Fără motiv - 
- Alte motivaţii - 

5) Numărul de cereri adresate: 

- Pe suport de hârtie 38 
- Pe suport electronic 32 

- Verbal 0 

6) Numărul de cereri adresate de persoane fizice 44 
7) Numărul de cereri adresate de persoane juridice 26 

8) Numărul de reclamaţii administrative 8 
- Rezolvate favorabil reclamantului - 

- Respinse 8 

- În curs de soluţionare - 
9) Numărul de plângeri în instanţă 5 
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- Rezolvate favorabil reclamantului 2 

- Respinse 1 

- În curs de soluţionare 2 
10) Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public solicitate 0 lei. 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public este insuficient cunoscută la nivelul judeţului Covasna fapt ce a condus la o frecvenţă 

scăzută în utilizarea prevederilor ei de către cetăţeni, ca un instrument de impunere a transparenţei decizionale la nivel administrativ şi de luptă împotriva corupţiei. 
Se va asigura un program de perfecţionare a funcţionarului public cu aplicarea legii. 

Întocmit, 

Consilier 
KOVÁCS Angela 

 

Director executiv 
SZTAKICS István Attila 

 
RAPORT 

asupra aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică de către Consiliului Judeţean Covasna, pe anul 

2011 
 

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

responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative, pentru stimularea participării active a cetăţenilor în procesul de 

luare a deciziilor administrative şi în procesul elaborării actelor normative şi pentru sporirea gradului de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice. 
Principiile care stau la baza Legii 52/2003 sunt următoarele: 

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

centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative; 
2. consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative; 

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

următoarelor reguli: 

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

- dezbaterile vor fi consemnate şi făcute publice; 
- minutele acestor şedinţe vor fi înregistrate, arhivate şi făcute publice, în condiţiile legii. 

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 29 iunie 2011, s-a adus la cunoştinţa publică iniţiativa domnului vicepreşedinte Demeter János privind aprobarea Regulamentului „Sitului de 

importanţă comunitară Mestecănişul de la Reci”. 

S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 29 iunie 2011 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 „Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”, 

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

Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 10 iulie 2011 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 data de 25 august 2011, s-a procedat la adoptarea actului normativ privind 

aprobarea Regulamentului „Sitului de importanţă comunitară Mestecănişul de la Reci”. 

În data de 26 august 2011 s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului vicepreşedinte Demeter János privind aprobarea participării Judeţului Covasna, în 
calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD-BALVANYOS”, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS 

Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás”. 

Şi în acest caz s-a procedat conform prevederilor Legii nr. 52/2003, s-a publicat această iniţiativă în cotidiene locale „Observatorul de Covasna” şi „Székely 
Hírmondó”, pe pagina de internet a instituţiei, respectiv anunţul a fost afişat la avizierul de la sediul instituţiei. Până la termenul indicat în anunţ, nu s-a formulat 

nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea unei asociaţii legal constituite. 

În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din 29 septembrie 2011 a fost adoptată Hotărârea privind aprobarea participării Judeţului Covasna, în 
calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD-BALVANYOS”, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS 

Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás”. 

În data de 23 septembrie 2011 s-a adus la cunoştinţa publică iniţiativa domnului vicepreşedinte Demeter János privind asocierea judeţului Covasna cu 
municipiul Sf. Gheorghe, în vederea înfiinţării „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ EUINFO KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS”. 

Cu respectarea prevederilor legale s-a publicat această iniţiativă în două cotidiene locale „Observatorul de Covasna şi „Székely Hírmondó”, pe pagina de 

internet al instituţiei, respectiv anunţul a fost afişat la avizierul de la sediul instituţiei. Până la termenul indicat în anunţ, nu s-a formulat nici o propunere sau 
observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei asociaţii legal constituită. 

În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din 27 octombrie 2011 a fost adoptată Hotărârea privind asocierea judeţului Covasna cu municipiul Sf. 

Gheorghe, în vederea înfiinţării „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ EUINFO KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS”. 
În data de 18 noiembrie 2011 s-a adus la cunoştinţa publică iniţiativa Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la stabilirea preţurilor medii ale 

produselor agricole pentru anul fiscal 2012, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinţei bunurilor, conform art. 62 şi 63 din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal. 
Şi în acest caz s-a procedat conform prevederilor Legii nr. 52/2003, s-a publicat această iniţiativă în cotidiene locale „Observatorul de Covasna” şi „Székely 

Hírmondó”, pe pagina de internet a instituţiei, respectiv anunţul a fost afişat la avizierul de la sediul instituţiei. Până la termenul indicat în anunţ, nu s-a formulat 

nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei asociaţii legal constituită. 
În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din 21 decembrie 2011 a fost adoptată Hotărârea cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor 

agricole pentru anul fiscal 2012, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinţei bunurilor, conform art. 62 şi 63 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal. 
În data de 30 noiembrie 2011 s-a adus la cunoştinţa publică iniţiativa Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea participării Judeţului 

Covasna, în calitate de membru fondator la constituirea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI 

TÁRSULÁS. 
Şi în acest caz s-a procedat conform prevederilor Legii nr. 52/2003, s-a publicat această iniţiativă în cotidiene locale „Observatorul de Covasna” şi „Székely 

Hírmondó”, pe pagina de internet a instituţiei, respectiv anunţul a fost afişat la avizierul de la sediul instituţiei. Până la termenul indicat în anunţ, nu s-a formulat 

nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei asociaţii legal constituită. 
În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din 1 februarie 2012 a fost adoptată Hotărârea privind aprobarea participării Judeţului Covasna, în calitate 

de membru fondator la constituirea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS. 

 
Întocmit, 

Consilier 

KOVÁCS Angela 
 

Director executiv 
SZTAKICS István Attila 

 

 

http://www.cjcv.ro/
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RAPORT 

cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Covasna în semestrul II al anului 2011 
 

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

pe semestrul II al anului 2011, (perioada 01 iulie-31 decembrie 2011), al Compartimentului de Relaţii cu Publicul şi Petiţii din cadrul Direcţiei Juridice şi 

Administraţie Publică a Consiliului Judeţean Covasna. 
Consiliul Judeţean Covasna , prin direcţiile de specialitate a răspuns prompt la rezolvarea problemelor cetăţenilor, persoane fizice şi juridice, urmărindu-se 

îndeplinirea unui obiectiv fundamental, şi anume acela de a crea şi promova o relaţie directă între locuitorii judeţului şi reprezentanţii administraţiei publice 

judeţene. Aceste probleme ne-au fost aduse la cunoştinţă prin petiţii, sesizări, memorii, cereri depuse şi înregistrate la Compartimentul relaţii cu publicul şi petiţii şi 
prin audienţele care au fost solicitate conducerii consiliului judeţean. 

Conform programului stabilit prin Dispoziţia Preşedintelui nr. 184/2008, în semestrul II al anului au solicitat şi au fost primiţi în audienţă 32 de persoane, din 

care 30 persoane de către dl. preşedinte Tamás Sándor şi 2 persoane de dl. vicepreşedinte Henning László-János. 
Problemele celor 32 de persoane primite în audienţă au fost rezolvate în cadrul audienţelor. 

În acest semestru s-a înregistrat o uşoară scădere a numărului de petiţii şi sesizări faţă de semestrul I al anului. 

Cele 9 petiţii au fost analizate şi rezolvate în limitele termenelor legale. Problemele prezentate în petiţii sunt diverse, şi le putem clasifica astfel: 
- Sesizări privind starea drumurilor ; 

- Reclamaţie privind activitatea consiliilor locale; 

- Solicitare date de contact; 
- Reclamaţie cu privire la stricarea livezii aflată în vecinătatea Şcolii Speciale Sf. Gheorghe; 

- Sesizare cu privire la existenţa unor construcţii ilegale; 

La analizarea şi soluţionarea problemelor ridicate în cadrul audienţelor precum şi a petiţiilor şi cererilor depuse la Compartimentul relaţii cu publicul şi petiţii, 
s-a insistat pe o verificare operativă şi soluţionare efectivă şi la termen a tuturor problemelor semnalate. 

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

de ambele părţi. Considerăm importantă crearea acestui fel de relaţii la nivelul instituţiei noastre, fiind un pas major în consolidarea democraţiei şi a reformei 
administraţiei publice. 

Întocmit, 

Consilier 

KOVÁCS Angela 

 

Director executiv 
SZTAKICS István Attila 

 
Consiliul Județean Covasna 
Kiss Tiberiu  

UDMR  

Comisia Sănătate şi protecţia socială 

RAPORT DE ACTIVITATE 
 

Subsemnatul Kiss Tiberiu, Consilier Județean, membru în Comisia de Sănătate și protecția socială, la ședințele pe comisia de specialitate am participat în 

limita posibilităților mele de sănătate, după cum urmează: 
1 Comisia din 21 ianuarie 2010 P 

2 Comisia din 17 februarie 2010 P 

3 Comisia din 26 februarie 2010 P 
4 Comisia din 22 martie 2010 A 

5 Comisia din 21 aprilie 2010 P 

6 Comisia din 29 aprilie 2010 P 
7 Comisia din 19 mai 2010 P 

8 Comisia din 26 mai 2010 P 

9 Comisia din 16 iunie 2010 A 
10 Comisia din 24 iunie 2010 Am 

11 Comisia din 14 iulie 2010 P 

12 Comisia din 05 august 2010 A 
13 Comisia din 11 august 2010 P 

14 Comisia din 15 septembrie 2010 P 

15 Comisia din 20 octombrie 2010 P 
16 Comisia din 28 octombrie 2010 P 

17 Comisia din 16 noiembrie 2010 P 

18 Comisia din 25 noiembrie 2010 A 
19 Comisia din 16 decembrie 2010 P 

20 Comisia din 22 decembrie 2010 P 

La ședințele Consiliului Județean Covasna în anul 2010 prezența subsemnatului a fost următoarele: 
1 Ședința ordinară 21 ianuarie 2010 P 

2 Ședința extraordinară 28 ianuarie 2010 A 

3 Ședința ordinară 08 februarie 2010 P 
4 Ședința extraordinară 26 februarie 2010 P 

5 Ședința ordinară 12 martie 2010 Am  
6 Ședința extraordinară 31 martie 2010 P 

7 Ședința ordinară 29 aprilie 2010 P 

8 Ședința ordinară 19 mai 2010 P 
9 Ședința extraordinară 26 mai 2010 P 

10 Ședința ordinară 24 iunie 2010 Am  

11 Ședința ordinară 22 iulie 2010 P 
12 Ședința ordinară 11 august 2010 P 

13 Ședința ordinară 01 septembrie 2010 Am  

14 Ședința extraordinară 23 septembrie 2010 P 
15 Ședința ordinară 06 octombrie 2010 P 

16 Ședința extraordinară 18 octombrie 2010 P 

17 Ședința extraordinară 28 octombrie 2010 P 
18 Ședința ordinară 25 noiembrie 2010 A 

19 Ședința ordinară 09 decembrie 2010 A 

20 Ședința extraordinară 16 decembrie 2010 P 
21 Ședința extraordinară 22 decembrie 2010 P 

22 Ședința extraordinară 30 decembrie 2010 Am  

Subsemnatul în anul 2010 am avut nu mai puțin de cinci/Propuneri de consiliu;Proiecte de Hotărâri, să reamintim: 
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- Am cerut ca la stabilirea priorităților pentru bugetul anului să se repartizeze fonduri în vederea achiziționării stemelor județului și statului, pentru 

primării și casele culturale și până azi fără nerezolvat. 

- Pentru ziua poliției am cerut o sumă de bani în vederea organizării unei conferințe internațională cu dezbateri pe linia Sistemului Informatic Schengen 
nematerializat. 

- Am cerut cumpărare Hotelului Bodoc, văzând ce probleme avem cu spațiile pe care trebuia să părăsim, în urma Hotărârii judecătorești, nu s-a discutat 

în plen ulterior s-au făcut pași, dar s-a uitat complet de propunerea mea. 
- Am solicitat un decont real, valoric dintre Casa Județeană de pensii și Spitalul județean pe care nu am primit. 

- Am solicitat editarea unei broșuri sau un hol al Consiliului Județean unde să fie expuse fotografiile, foștilor Președinți ai Consiliului Județean, al 

consilierilor încă nu am primit răspuns. 
Alăturat vă înaintezi câte o copie! 

Audiențele în anul 2009 au avut un loc în conformitate cu planificarea: 
 

LUNA LOCUL DATA ORA OBS. 

Trim. I. 

Ianuarie 
Reci 

Boroșneu Mare 

14 

28 

11,00 

11,00 

 

Februarie 
Chichiş 

Boroşneu Mare 

04 

18 

11,00 

11,00 

 

Martie 
Boroşneu Mare 
Chichiş 

04 
25 

11,00 
11,00 

 

Trim. II. 

Aprilie 
Boroşneu Mare 

Chichiş 

08 

22 

11,00 

11,00 

 

Mai 
Boroşneu Mare 

Chichiş 

06 

20 

11,00 

11,00 

 

Iunie 
Chichiş  
Zagon 

10 
17 

11,00 
11,00 

 

Trim. III. 

Iulie 
Comandau 

Boroşneul Mare 

01 

15 

11,00 

11,00 

 

August 
Boroşneul Mare 

Chichiş 

12 

19 

11,00 

11,00 

 

Septembrie 
Boroşneu Mare 
Chichiş  

09 
23 

11,00 
11,00 

 

Trim. IV. 

Octombrie 
Chichiş 

Boroşneu Mare 

07 

21 

11,00 

11,00 

 

Noiembrie 
Boroşneu Mare 

Chichiş 

11 

25 

11,00 

11,00 

 

Decembrie 
Boroşneu Mare 
Chichiş 

02 
16 

11,00 
11,00 

 

 

Țin să evidențiez că pe lângă aceste audiențe pe care le-am avut cu alegătorii, prin grija primarilor, respectiv al secretarilor Consiliilor Comunale, prin 

deplasările pe care am avut cu Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, am avut întâlnire atât cu cetățenii, primarii dar și cu șefii posturilor de poliție. În calitatea 
mea de Vicepreședinte a Platformei politice Creștin - democrate, din România, am avut întâlniri, vizite la bisericile din județul nostru și nu numai. Cu aceste ocazii 

am avut prilejul să aflu de la oameni direct problemele de care sunt preocupate. Având în vedere că ședințele ATOP s-au desfășurat în mare parte în teritoriu, în 

comunele județului și membrii ATOP au avut ocazia de ase întâlni cu oamenii din zonele respective. 
Vă informăm, că la aceste şedinţe au participat pe lângă membrii ATOP, primari, şefii de posturi şi conducători de instituţii, conducători de Organizaţii ai 

rromilor, Prefectul Judeţului, reprezentanţii Jandarmeriei, personalităţi care au atribuţii şi pot conlucra pentru asigurare a ordinii şi liniştii publice pe raza judeţului, 

siguranţa cetăţeanului, creşterea rolului opiniei publice, modul de colaborare al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului 
Covasna cu celelalte instituţii şi organizaţii cu atribuţii în domeniul siguranţei comunităţii, analiza modului de îndeplinire a indicatorilor de performanţă minimali 

pentru serviciul poliţienesc, bugetul şi dotarea poliţiei. 

La aceste şedinţe au participat ca invitaţi: 
- reprezentanţi ai administraţiei publice local 

- reprezentanţi ai Inspectoratului Finanţelor publice Judeţean Covasna 

- reprezentanţi ai Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Covasna 
- şefii de servicii din cadrul I.P.J. Covasna (Serv. Poliţiei Rutiere, Serv. Poliţiei de Ordine 

Publică, Serv. Criminalistic, Serv. De combatere a Crimei Organizate şi a Consumului de Droguri). Din păcate trebuie să menţionăm că dacă personalul de 

poliţie au fost bine mobilizaţi (prin grija Inspectoratului de Poliţie) pentru a fi prezenţi la aceste şedinţe, nu acelaşi lucru se poate afirma despre primarii comunelor, 
respectiv oraşelor, cu toate că cu o săptămână înainte de şedinţe secretariatul ATOP a înştiinţat toţi primarii, iar în preziua şedinţei prin telefon au reînştiinţat, 

domnii primari din Hăghig, Ozun, Sf. Gheorghe, Malnaş, Bodoc, Ghidfalău, Chichiş nu au găsit timp şi bunăvoinţa să dea curs invitaţiei, deşi s-au combătut 

probleme arzătoare pentru comunităţile locale. 
Cu ocazia deplasărilor în judeţ membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Autorităţii, secretariatul acestuia au stat de vorbă cu cetăţenii purtând un 

dialog şi constatare la faţa locului a problemelor cu care se confruntă comunitatea, găsirea de soluţii optime de rezolvare împreună a neregulilor constatate, 

împreună cu: 
- reprezentanţi ai administraţiei publice locale (primar, vice - primar); 

- şefii unităţilor de poliţie locale; 
- prim procuror; 

- şefii serviciului public Poliţia Comunitară; 

- reprezentanţi ai etniei rromilor; 
- alţi invitaţi. 

În luna octombrie 2010, o delegaţie condusă de Prefectul Judeţului Covasna, şi membrii ATOP Covasna, format din: preşedintele, secretarul, Şeful 

Inspectoratului de 
Poliţie, au participat la Zalaegerszeg, la o Conferinţă internaţională cu tema „Președinția UE-Poliţia, 2011”. 

Deplasarea a avut durata de trei zile, și a fost realizat cu autoturismul proprietate personală a președintelui ATOP. Consiliul Județean decontând costurile 

combustibilului. 
Revin cu propunerea lansată și anul trecut că - ar trebui să avem acces și unitățile subordonate Consiliului Județean, să ne prezinte toate bilanțurile și rapoartele 

de activități la care aprobăm fonduri dar nu primim informații despre activitatea lor. Un consilier județean nu este spion, polițist sau un auditor intern al Consiliului 

Județean și unul care ar trebuii să fie informat conform legislației în vigoare, despre instituțiile subordonate și până aceste să le dea sprijin și metode de lucru care 
le consideră, dar acest lucru nu se întâmplă din acest motive cred că managementul instituției nu se rezumă numai la hotărâri și fonduri ci este oglindit în raportul 

Curții de Conturi al anului 2010 și până la 31 decembrie care nu a fost prezentați nici cu titlu de informare Consilierilor Consiliului Județean, conform legislației în 

vigoare. Cu toate neajunsurile relatate și în anul 2011 am continuat să vin cu Propuneri , și Hotărâri în vederea relansării activității județului nostru, chiar dacă ne 
aflăm într-o perioadă de criză. 

Ec. Kiss Tiberiu 
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Raport de activitate 2011 

Consilier Dr. Tatár Márta U.D.M.R. 
 

Am participat la toate ședințele ordinare și extraordinare a Consiliului Județean Covasna cu excepția lunii când am fost în concediu legal de odihnă și nu am fost în țară. 

Conform regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Covasna ordinea de zi a ședințelor ordinare a Consiliului Județean se discută în 

prima fază în ședințele Comisiilor. Am participat și am condus ședințele Comisiei VII, Comisia de relații externe, relații cu instituțiile Europene și programe 
transnaționale. În ședințele Comisiei VII sunt analizate toate proiectele de hotărâre legate de buget, de organigrame, statul de funcții și toate proiectele legate de 

cooperări internaționale, proiecte transnaționale. La ședințele comisiei a participat personalul de specialitate a aparatului propriu a Consiliului Județean pentru a 

furniza toate datele necesare în legătură cu proiectele de hotărâri propuse. În aceste ședințe am analizat cu responsabilitate oportunitatea hotărârii, implicațiile 
bugetare, am cerut explicații, am aprobat hotărârile sau am propus scoaterea de pe ordinea de zi a unor proiecte care nu au fost suficient documentate. 

Din partea Consiliului Județean Covasna fac parte din Consiliul de Administrație a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna. În 

această calitate am participat la ședințele Consiliului Administrativ a D.G.A.S.P.C. La aceste ședințe încercăm să găsim soluțiile optime pentru variatele și 
dificilele probleme cu care se confruntă Direcția în domeniul protecției copilului și a asistenței sociale și a asistenței persoanelor cu disabilități. Nevoile sunt mari 

iar bugetul extrem de redus. În 2011 Direcția s-a confruntat și cu lipsa importantă de personal, posturile fiind blocate. 

Județul nostru participă în mod consecvent la activitatea AER, fiind convins de rolul foarte important a regiunilor în dezvoltarea Europei, de importanța 
cooperărilor interregionale pentru dezvoltarea regională. Particip în mod activ de la înființare la activitatea grupului de lucru e-health a Comisiei de Sănătate și 

probleme sociale din AER. În această calitate am participat pe data de 10 mai la Budapesta la un workshop organizat de grupul de lucru e-health a AER. Scopul a 

fost de a promova bunele practici regionale în acest domeniu. La Budapesta am început discuțiile pentru a organiza un workshop în județul nostru. 
În perioada 19-22 septembrie am participat la Istambul la ședința plenară a Comisiei de Sănătate AER care a organizat sesiunea împreună cu Comisia de Cultură 

având ca tema principală rolul artei în tratamentul diferitelor stări patologice. Acolo am lansat invitațiile oficiale pentru workshop-ul organizat în județul nostru. 

Pe data de 4 noiembrie a avut loc workshop-ul de e-health în Covasna, cu importantă participare din străinătate și din multe județe din țară. Am avut onoarea 
ca workshop-ul să fie prezidat de doamna Agneta Granstrom (Suedia), președinta grupului de lucru de e-health. 

Pe data de 10 martie a fost organizat la Eger de către județul Heves o întâlnire pentru județele înfrățite pe tema de sănătate și asistență socială. Am prezentat 

asistența medicală din județul nostru. A fost un schimb de idei foarte interesant între colegii din Slovacia, Polonia, Ucraina și Ungaria, dificultățile cu care se 
confruntă sistemul de sănătate și soluțiile găsite de diferite țări. Totodată am exprimat susținerea pentru Matraderecske, unde se introduce mofetoterapia pentru 

prima dată în Ungaria și colegii de acolo doresc să preiau experiența noastră din Covasna. 

Pe data de 7-8 decembrie am participat la Karlstadt, județul Varmland la sesiunea de închidere a proiectului european: ”European Collaborative Innovation 

Centres for broadband Media Services”, unde am fost interesați cum se poate transfera cunoștințele acumulate și în Europa de Sud-Est și cum ar putea să fie județul 

nostru parte din acest proiect. Am discutat despre sprijinul pe care poate acorda județul Varmland în implementare de e-health în județul nostru, ei fiind dispuși să 

pune la dispoziția noastră standardele europene cu care lucrează în acest domeniu. Totodată la întâlnirea între guvernatorul județului Varmland și președintelui 
Tamás Sándor au avut loc discuții despre programele concrete pentru anul 2012 în cadrul colaborării între județele noastre. 

Am participat la multe manifestări culturale, religioase din orașul Covasna. 

Am continuat și în 2011 programul cu Universitatea din Luzern, am organizat stagiul de practică pentru 60 de studenți de la Facultatea de Turism din Luzern, 
Elveția care va avea loc în luna octombrie 2011 în orașul Covasna. Împreună cu profesorii din Luzern am organizat programul în așa fel ca să poate să participe și 

8 studenți de la Universitatea Babeș-Bolyai secția din Sfântu Gheorghe, respectiv un student din Cluj. 

Covasna, 31 ianuarie 2012. 

Dr. Tatár Márta 

 
CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 
Nume Consilier: Henning László-János 

Partid: UDMR 

Vicepreședinte 

Raport de activitate pentru anul 2009 
 

Ședințe ale consiliului local sau județean 

Ședințe ordinare Ședințe extraordinare Ședință de constituire 

27.01.2009 13.03.2009  

27.02.2009 09.04.2009  

30.03.2009 15.04.2009  

28.04.2009 29.04.2009  

27.05.2009 05.06.2009  

25.06.2009 10.07.2009  

29.07.2009 08.10.2009  

27.08.2009 11.11.2009  

23.09.2009 11.12.2009  

29.10.2009   

26.11.2009   

23.12.2009   

Ședințe ale comisiilor de specialitate Am participat la ședințele comisiilor de specialitate pentru a susține proiectele Consiliului Județean. 

Întâlniri cu cetățenii 
1. Solicită sprijin pentru a găsi un loc de muncă; 

2. Reclamaţie cu privire la modul de lucru a d-nei psiholog de la DGASPC; 

Audiențe 

Locația audiențelor: Sediul Consiliului Județean Covasna-Sf. Gheorghe, P-ța Libertății, nr. 4. 

Programul audiențelor: fiecare luni ora 10-12 

Numărul de audiențe acordate: 70 

Probleme discutate: 

- litigii cu privire la unele terenuri; 

- solicitare sprijin în vederea puneri în posesie a unui teren intravilan; 
- solicitări de angajare; 

- solicitare ajutor la întocmirea unei documentații pentru a primi sprijin financiar pentru Fundație; 

- solicitare sprijin financiar pentru spitalizarea copilului bolnav de leucemie; 

- audiențe cu personalul unităților subordonate. 

Inițiative 

Expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul Henning László-János, cu 

privire la stabilirea plafoanelor valorice pe produse în cadrul programului ,,Lapte-Corn” pentru anul şcolar 2009-

2010, Nr. 5458/11.06.2009 lângă Hotărârea nr. 66/2009. 

Expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul Henning László-János, cu 
privire la aprobarea Planului de şcolarizare, a taxelor de şcolarizare, a organigramei, a statului de funcţii şi a 

numărului de personal pentru anul şcolar 2009/2010 la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe, Nr. 

5535/15.06.2009 lângă Hotărârea nr. 71/2009 

Expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna domnul Henning László János la 

proiectul de hotărâre pentru aprobarea Listei proiectelor prioritare propuse pentru finanţare în cadrul Programului 

”Electrificarea 2007-2009”, la nivelul judeţului Covasna, Nr. 6431/08 iulie 2009 lângă Hotărârea nr. 78/2009. 
 

În raportul președintelui Consiliului Județean Covasna se regăsește activitatea vicepreședintelui în secțiunile direcțiilor subordonate și la proiectele pe care le 

coordonează vicepreședintele. Ex. Raportul direcției economice, proiectul Reabilitarea Spitalului Județean, Proiectul Telework etc. 
 

Henning László-János 
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CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

Nume Consilier: Henning László-János 

Partid: UDMR 
Vicepreședinte 

Raport de activitate pentru anul 2010 
 

Ședințe ale consiliului local sau județean 

Ședințe ordinare Ședințe extraordinare Ședință de constituire 

28.01.2010 21.01.2010  

26.02.2010 08.02.2010  

31.03.2010 12.03.2010  

29.04.2010 19.05.2010  

26.05.2010 01.09.2010  

24.06.2010 06.10.2010  

22.07.2010 18.10.2010  

11.08.2010 09.12.2010  

23.09.2010 16.12.2010  

28.10.2010 30.12.2010  

25.11.2010   

22.12.2010   

Ședințe ale comisiilor de specialitate Am participat la ședințele comisiilor de specialitate pentru a susține proiectele Consiliului Județean. 

Întâlniri cu cetățenii 

1. Revenire la reclamaţia cu privire la modul de lucru a d-nei psiholog de la DGASPC; 

2. Solicită sprijin ca cadrele didactice din şcoala specială a Spitalului de cardiologi să nu fie disponibilizate; 

3. Solicită sfaturi în legătură cu un proiect SAPHARD câştigat; 
4. Reclamaţie cu privire la comportamentul primarului comunei Poian; 

5. Solicită sprijin pentru că se inundată locuinţa din cauza firmei Fenestela68; 

6. Solicită informaţii cu privire la posturile de conducere care vor fi scoase la concurs în cadrul Spitalului 

Judeţean; 

7. Reclamă pe primarul comunei Ozun că a închis apa potabilă din cauza unei autorizaţii de construire; 

Audiențe 

Locația audiențelor: Sediul Consiliului Județean Covasna-Sf. Gheorghe, P-ța Libertății, nr. 4. 

Programul audiențelor: fiecare luni ora 10-12 

Numărul de audiențe acordate:  

Probleme discutate: 

Reprezentare în consilii de administrație, 

ATOP, comisii de licitație, comisii speciale 

ale consiliului. 

 

Inițiative 

Expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna domnul Henning László János cu privire 

la stabilirea plafoanelor valorice pe produse în cadrul programului ,,Lapte-Corn” pentru anul şcolar 2010-2011, Nr. 

4496/03.05.2010 lângă Hotărârea nr. 71/2010. 

Expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna domnul Henning László János privind 

aprobarea Protocolului de predare-preluare încheiat între Direcția de Sănătate Publică a județului Covasna și 

Consiliul Județean Covasna, Nr. 7083/07.07.2010 lângă Hotărârea nr. 94/2010. 

Informarea d-lui Vicepreşedinte Henning László János, ca preşedinte al comisiei de licitaţie desemnată prin 

Dispoziţia nr. 193/2010 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 166/2010 privind numirea comisiei de licitație în 

vederea achiziționării terenurilor situate în municipiul Sf. Gheorghe, str. Recoltei, nr. 3, respectiv strada Kós 

Károly, nr. 4, judeţul Covasna, Nr. 7257/14.07.2010. 

Expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna domnul Henning László János privind 

propunerea de numire a reprezentanților Consiliului Județean Covasna ca membri supleanți în Consiliul de 

Administrație al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, Nr. 8082/04.08.2010 
lângă Hotărârea nr. 115/2010. 

Informarea d-lui Vicepreşedinte Henning László János privind proiectul „Creşterea accesului la servicii de 

prevenţie medicală primară pentru copiii şi adolescenţii din România. Alimentaţia sănătoasă şi activitatea fizică în 

rândul copiilor şi adolescenţilor din România” proiect finanţat din fonduri acordate de către Guvernul Norvegian 

prin intermediul Programului Norvegian de Cooperare pentru creşterea economică şi dezvoltarea sustenabilă în 

România şi cofinanţat de Ministerul Sănătăţii. 

Expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna domnul Henning László János cu privire 

la numirea Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de manager la Spitalul Județean de 
Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, Nr. 10857/27.10.2010 lângă Hotărârea nr. 161/20. 

 

În raportul președintelui Consiliului Județean Covasna se regăsește activitatea vicepreședintelui în secțiunile direcțiilor subordonate și la proiectele pe care le 

coordonează vicepreședintele. Ex. Raportul direcției economice, proiectul Reabilitarea Spitalului Județean, Proiectul Telework etc. 
 

Henning László-János 

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

Nume Consilier: Henning László-János 
Partid: UDMR 

Vicepreședinte 

Raport de activitate pentru anul 2011 
 

Ședințe ale consiliului local sau județean 

Ședințe ordinare Ședințe extraordinare Ședință de constituire 

27.01.2011 12.01.2011  

24.02.2011 10.02.2011  

24.03.2011 11.04.2011  

28.04.2011 01.08.2011  

26.05.2011 08.09.2011  

30.06.2011 12.09.2011  

28.07.2011   

25.08.2011   

29.11.2011   

31.10.2011   

30.11.2011   

21.12.2011   

Ședințe ale comisiilor de specialitate Am participat la ședințele comisiilor de specialitate pentru a susține proiectele Consiliului Județean. 

Întâlniri cu cetățenii 
1. Reclamă comportamentul conducerii DGASPC faţă de un elev instituţionalizat; 
2. Reclamă primăria Vâlcele că de 2 ani de zile nu plăteşte abonamentul profesorilor care fac naveta. 

Audiențe 

Locația audiențelor: Sediul Consiliului Județean Covasna-Sf. Gheorghe, P-ța Libertății, nr. 4. 

Programul audiențelor: fiecare luni ora 10-12 

Numărul de audiențe acordate:  

Probleme discutate: 
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Reprezentare în consilii de administrație, 

ATOP, comisii de licitație, comisii speciale 

ale consiliului. 

 

Inițiative 

Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul Henning László-János, pentru 

modificarea punctului 1 din art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 95/2010 privind numirea 

reprezentanților Consiliului Județean Covasna ca membri în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de 

Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, Nr. 2135/16.03.2011 lângă Hotărârea nr. 50/2011. 

Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul Henning László-János, pentru 

modificarea punctului 1 din art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 115/2010 privind numirea 

reprezentanților Consiliului Județean Covasna ca membri supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului 

Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, Nr. 2153/16.03.2011 lângă Hotărârea nr. 51/2011. 

Expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul Henning László-János, privind 

aprobarea Planului de acțiune la nivelul județului Covasna de nutriție și activitate fizică la copiii și adolescenți 

2011-2012, Nr. 3896/21.04.2011 lângă Hotărârea nr. 71/2011. 

Expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul Henning László-János, cu 
privire la stabilirea plafoanelor valorice pe produse în cadrul Programului ,,Lapte-Corn” pentru anul şcolar 2011-

2012, Nr. 5670/15.06.2011 lângă Hotărârea nr. 97/2011. 
 

În raportul președintelui Consiliului Județean Covasna se regăsește activitatea vicepreședintelui în secțiunile direcțiilor subordonate și la proiectele pe care le 

coordonează vicepreședintele. Ex. Raportul direcției economice, proiectul Reabilitarea Spitalului Județean, Proiectul Telework, Proiectul privind strategia 
județului, Proiect privind informatizarea unităților sanitare din jud. Covasna etc. 
 

Henning László-János 

 

Raport de activitate a Comisiei VII pe anul 2011 
 

Comisia de Relații Externe, Relații cu Instituțiile Europene și Programe Transnaționale este format din trei consilieri județeni. 
Conform regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Covasna ordinea de zi a ședințelor ordinare al Consiliului Județean se discută în 

prima fază în ședințele Comisiilor. Am participat și am condus ședințele Comisiei VII, Comisia de relații externe, relații cu instituțiile europene și programele 

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

cooperări internaționale, proiecte transnaționale. La ședințele Comisiei a participat personalul de specialitate a aparatului propriu a Consiliului Județean pentru a 

furniza toate datele necesare în legătură cu proiectele de hotărâri propuse. În aceste ședințe am analizat cu responsabilitate oportunitatea hotărârii, implicațiile 

bugetare, am cerut explicații, am aprobat hotărârile sau am propus scoaterea de pe ordinea de zi a unor proiecte care nu au fost suficient documentate. 
În detalii vezi rapoartele individuale a membrilor comisiei de specialitate. 

Covasna, 31 ianuarie 2012 

Dr. Tatár Márta 

Președintele comisiei VII 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 169/2011, privind constituirea Comisiei de selecție a 

programelor, proiectelor și acțiunilor culturale care pot primi finanțare nerambursabilă de la bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2012 și a 

Comisiei de soluționare a contestațiilor asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea selecției, se publică componenţa 

Comisiei de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale care pot primi finanţare nerambursabilă de la bugetul Consiliului Judeţean 

Covasna pe anul 2012, după cum urmează: 
 

Numele şi prenumele Funcţia Denumirea instituţiei Propus de 

Henning László-János Vicepreşedinte Consiliul Judeţean Covasna Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna 

Ördög-Gyárfás Lajos Consilier Consiliul Judeţean Covasna Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna 

Vass István Director executiv adjunct Consiliul Judeţean Covasna Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna 

Csergő-Benedek Antal Bibliotecar  Bibiloteca Judeţeană „Bod Péter” Sf. Gheorghe Bibiloteca Judeţeană „Bod Péter” Sf. Gheorghe 

Kocs Irén Muzeograf  Muzeul Naţional Secuiesc Sf. Gheorghe Muzeul Naţional Secuiesc Sf. Gheorghe 

Damokos Csaba Preşedinte  U.A.P.R. Filiala Sf. Gheorghe U.A.P.R. Filiala Sf. Gheorghe 

Deák Andrea Muzeograf Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni 

Imreh-Marton István Attila Director Centrul de Cultură al Județului Covasna Centrul de Cultură al Județului Covasna 

Joós Ştefan Leontin Consilier judeţean Consiliul Județean Covasna Fracţiunea Alianţa Românească 

Demeter László Consilier judeţean Consiliul Județean Covasna Fracţiunea U.D.M.R. 

Tulit Attila Consilier judeţean Consiliul Județean Covasna Fracţiunea P.C.M. 
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