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RAPORT DE ACTIVITATE AL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI JUDEȚEAN COVASNA PE ANUL 2011 
 

În conformitate cu prevederile art. 116 alin.(1) lit. „l” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, 
Președintele Consiliului Județean Covasna prezintă anual sau la cererea consiliului un raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor 

consiliului județean. Având la bază dispozițiile legale de mai sus menționate, vă rog să-mi permiteți să supun analizei și dezbaterii Dumneavoastră Raportul anual 

cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor Consiliului Județean Covasna, în anul 2011, structurat pe principalele atribuții prevăzute de 
lege și sarcini date de Consiliul Județean Covasna prin hotărârile adoptate. 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

Direcţia juridică şi administraţie publică este structura din aparatul de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Covasna care asigură îndeplinirea sarcinilor 
cu privire la coordonarea activităţii consiliilor locale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean; sprijinirea autorităţilor administraţiei publice 

locale şi aparatul acestora în aplicarea corectă a actelor normative, asigurarea asistenţei juridice şi de specialitate. 

Direcţia juridică şi administraţie publică realizează sarcinile ce revin Consiliului Judeţean Covasna în domeniul administraţiei publice. 
În exercitarea sarcinilor ce-i revin conlucrează cu celelalte direcţii de specialitate, servicii, birouri şi compartimente din cadrul aparatul Consiliului judeţean, 

precum şi cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

Direcţia juridică şi administraţie publică efectuează periodic acţiuni de îndrumare şi control în teritoriu asupra activităţii de eliberare a certificatelor de 
producător agricol, respectiv de îndrumare asupra activităţii de evidenţa, circulaţia şi păstrarea documentelor, paza bunurilor, p.s.i şi alte domenii stabilite prin legi 

speciale în competenţa consiliilor judeţene. 

Direcţia juridică şi administraţie publică exercită control asupra legalităţii actelor ce emană de la compartimentele aparatul consiliului judeţean. Conlucrează la 
organizarea, în condiţiile prevăzute de lege, a şedinţelor consiliului judeţean şi ale comisiilor pe domenii de specialitate. Asigură difuzarea, evidenţa actelor emise 

de consiliul judeţean, legătura acestuia cu mijloacele de informare în masă privind convocarea consiliului şi rezolvarea problemelor ridicate de cetăţeni prin diferite 

forme de adresare organului judeţean al administraţiei publice locale. 
Asigură redactarea proiectelor de hotărâri şi a materialelor aferente acestora, precum şi a altor acte ce se emit, în baza atribuţiilor Direcţiei juridice şi 

administraţie publică. 

Administrarea patrimoniului public și privat al județului Covasna se realizează prin intermediul Compartimentului de administrare a patrimoniului din cadrul 
Direcţiei juridice şi administraţie publică. 

Având în vedere cele de mai sus, Direcția în anul 2011 a realizat următoarele activități, după cum urmează: 

1. Domeniul administraţie publică: 

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

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

Consiliului Judeţean Covasna. 
Astfel, în cursul anului 2011, Consiliul Judeţean Covasna s-a întrunit în şedinţe de 18 ori, după cum urmează: 

- de 12 ori în şedinţe ordinare; 

- de 6 ori în şedinţe extraordinare. 
În cadrul acestor şedinţa s-au adoptat 190 de hotărâri, în diferite domenii ale vieţii economice, sociale şi culturale. 

Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna a emis 348 de dispoziţii, reglementând diferite probleme ce intră în sfera lui de competenţă. 

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

Potrivit dispoziţiilor H.G. nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător cu modificările şi complimentările ulterioare, preşedintelui 

Consiliului Judeţean îi revine sarcina de a împuternicii persoane din aparatul de specialitate pentru a constata şi sancţiona faptele ce constituie contravenţii 
prevăzute de actul normativ mai sus amintit, sens în care s-a emis Dispoziţia nr. 206/2005. În baza actului administrativ emis s-a desfăşurat, în anul 2011, controlul 

privind procedura de eliberare a certificatelor de producător la primăriile din judeţul Covasna. S-a verificat modul de eliberare a 485 buc. certificate de producător, 

ocazii cu care nu s-au constatat deficienţe privind respectarea condiţiilor şi criteriilor prevăzute de art. 10 lit. „a” şi „h” din HG nr. 661/2001. 
În vederea punerii în aplicare a legislaţiei privind apărarea împotriva incendiilor, funcţionarii din cadrul Compartimentului au elaborat Instrucţiunile de apărare 

împotriva incendiilor pentru sediul Consiliului Judeţean Covasna, totodată au colaborat cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului 

Covasna la organizarea desfăşurării concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, faza judeţeană, care s-a desfăşurat în localitatea 
Ozun, la data de 26 iunie 2011. 

S-a efectuat instructajul introductiv general la noi angajaţi în domeniul apărării împotriva incendiilor. 

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, funcţionarii din cadrul Compartimentului au organizat controlul medical periodic care s-a realizat la sediul 

Consiliului Judeţean Covasna prin medicul de medicina muncii. 

S-a efectuat instructajul introductiv general la noi angajaţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

S-a asigurat convocarea, stabilirea ordinii de zi şi întocmirea procesului-verbal la lucrările Comitetului de securitate şi sănătate în muncă, respectiv 
transmiterea acestora la Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna. 

În cursul anului 2011, l-a solicitarea primăriilor am asigurat asistenţă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi în domeniul apărării împotriva incendiilor 
la: 

- oraşele: Baraolt; Tg. Secuiesc şi Întorsura Buzăului; 

- comunele: Bodoc; Boroşneu Mare; Brăduţ; Dalnic; Ghidfalău; Poian; Valea Mare şi Vârghiş. 
În cursul anului 2011 s-au primit şi înregistrat declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale consilierilor judeţeni, pentru anul fiscal 2010, potrivit 

prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative şi s-au transmis la 
Agenţia Naţională de Integritate. 

2. Domeniul relaţii cu publicul şi petiţii: 

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. 

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 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. 
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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. 
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 I al anului au solicitat şi au fost primiţi în audienţă 24 de persoane, din 

care 22 persoane de către dl. preşedinte Tamás Sándor şi 2 persoane de dl. vicepreşedinte Henning László-János. 
Problemele celor 24 de persoane primite în audienţă au fost rezolvate în cadrul audienţelor. 

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 2011 au fost analizate şi rezolvate în limitele termenelor legale în total 25 petiții. 

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 cursul anului 2011, accesul la informaţiile de interes public în cadrul Consiliului Judeţean Covasna s-a realizat în condițiile legii, raportul în acest sens fiind 

prezentat plenului Consiliului Județean Covasna. 

3. Domeniul juridic-contencios: 

Compartimentul juridic-contencios şi control legalitate acte administrative este compartimentul din cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică care 

îndeplineşte sarcinile cu privire la asigurarea asistenţei juridice de specialitate atât pentru compartimentele din cadrul Consiliului judeţean Covasna cât şi la cerere, 
consiliilor locale, redactarea proiectelor de hotărâri şi a dispoziţiilor, verificarea legalităţii actelor care emană de la compartimentele aparatului propriu de 

specialitate a Consiliului Judeţean Covasna prezentate spre avizare. 

În anul 2011 Compartimentul juridic-contencios a reprezentat interesele Județului Covasna, Consiliul Judeţean Covasna și/sau Președintele Consiliului 
Județean Covasna în fața instanțelor de judecată de toate gradele. 

În cursul anului au fost înregistrate la Compartimentul juridic-contencios un număr de 36 cauze. La sfârșitul anului 2011, pe rolul instanțelor de judecată s-au 

aflat 39 cauze dintre care s-au numărat și cauze mai vechi aflate pe rol, începute înainte de 2011. 
S-a acordat asistență juridică în redactarea unor acte pentru autoritățile administrației publice locale din județul Covasna. 

În cursul anului 2011, Compartimentul juridic-contencios a întocmit un nr. de 34 de proiecte de hotărâre de Guvern. 

În perioada de referință 2011, consilierii juridici au întocmit proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean din care au fost adoptate 190 de hotărâri şi proiecte 
de dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna în număr de 348, În total au fost adoptate 538 de acte administrative. 

Consilierii juridici au avizat în perioada de referință un număr de 531 contracte. 

Cu ajutorul Compartimentului informatic a fost tipărit Monitorul Oficial al judeţului Covasna după fiecare şedinţă a Consiliului judeţean. 
Au fost îndeplinite atribuţiile Consiliului Judeţean Covasna privind asigurarea forţei de muncă necesară la mobilizare pe timp de război cu personalul cu 

obligaţii militare şi evidenţa salariaţilor aparatului propriu şi a consilierilor judeţeni cu obligaţii militare. Aceste activităţi au făcut obiectul unei analize anuale 

prezentate Consiliului Judeţean Covasna. 

4. Compartimentul Administrarea Patrimoniului 

În anul 2011 Compartimentului de Administrare a Patrimoniului a iniţiat mai multe proiecte de Hotărâri şi a asigurat traducerea în limba maghiară a acestora. 

S-a continuat înscrierea bunurilor imobile în evidenţele de CF ca bunuri aparţinând domeniului public sau privat al judeţului Covasna, după caz. 
S-a verificat periodic starea bunurilor aflate în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, precum şi a acelor bunuri care au fost date în administrare sau 

concesiune la alte Instituţii s-au persoane juridice. 

În cursul anului a fost preluat de la Instituția Prefectului Covasna dreptul de administrare asupra imobilului situat în Sf. Gheorghe str. Gábor Áron nr. 1 și au 
fost încheiate contracte de închiriere cu instituțiile publice care funcționează în imobilul respectiv, totodată o parte a spațiului a fost predat Ansamblului de Dansuri 

Trei Scaune-Háromszék Táncegyüttes. 

În vara anului 2011 a fost achiziționat împreună cu Comuna Malnaș Hotelul din Malnaș Băi împreună cu terenul aferent. 
Au fost preluate din proprietatea publică a Statului Român patru tabere școlare-Centrele de agrement din Crasna, Comandău, Ozunca Băi și Zăbala. 

Centrul de agrement Crasna a fost predat în proprietatea comunei Sita Buzăului. 

Au mai fost preluate în proprietatea publică a județului Covasna imobile din mun. Sf. Gheorghe-Centrala termică din spatele Bibliotecii Județene Bod Péter, 
imobilul cu terenul aferent din str. Ciucului nr. 15 și un teren intravilan în str. Libertății nr. 19. 

Au fost transmise în proprietatea municipiului Sf. Gheorghe un teren din str. Porumbeilor, precum și un teren din str. Gábor Áron nr. 14. 

Salariații din cadrul Compartimentului au participat la derularea în condiţii optime a planului European de ajutoare umanitare PEAD 2011. 

5. În domeniul registraturii generale: 

În cursul anului 2011 s-a primit prin poștă, curier, poștă electronică, fax sau direct de la petiționari precum și acte interne într-un număr de 12.598 acte care au 

fost înregistrate în Registrul General de intrare – ieșire al Consiliului Județean Covasna. De asemenea s-au înregistrat și difuzat actele normative publicate în 
Monitorul Oficial al României (Partea I, II, III, IV, V și VI) 

După înregistrare aceste acte au fost prezentate conducerii Consiliului Județean Covasna în vederea repartizării acestora către compartimentele care au 

atribuția legală de a le soluționa. Conform rezoluţiei preşedintelui, vicepreşedinţilor şi secretarului judeţului Covasna s-au repartizat actele către direcțiile sau 

compartimentele de specialitate pe bază de condică de predare. S-au operat in Registrul General de intrare – ieșire datele conform rezoluției. 

Lunar s-au difuzat către compartimentele de specialitate și instituțiile subordonate Consiliului Județean Covasna Monitorul Oficial al Județului Covasna. 
De asemenea la nivelul registraturii generale s-au întocmit 22 procese verbale de predare-primire a documentelor depuse în vederea evaluării pentru licitaţii, 

precum și 4 procese verbale de afișarea a unor citații primite de la IPJ Covasna, Poliția mun. Sf. Gheorghe. 

6. În domeniul arhivei: 

În cursul anului 2011 s-a asigurat ordonarea şi conservarea corespunzătoare a documentelor în depozitul de arhivă. La solicitarea persoanelor fizice şi juridice 

s-au eliberat în total 82 adeverinţă şi copii de pe actele aflate în păstrarea Consiliului Judeţean Covasna, cu aprobarea secretarului judeţului Covasna. 

Compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate precum şi persoanelor fizice şi juridice interesate s-a pus la dispoziţie documente pentru 
consultare cu respectarea procedurilor legale. 

În baza de inventar s-au preluat documentele arhivistice create de compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate ale Consiliului Judeţean 

Covasna în nr de 38 inventare, în cursul anului 2011 asigurându-se selecţionarea, conservarea şi păstrarea acestora. 
În anul 2011 s-au predat un număr de 4 inventare la Arhivele Naţionale, create de către Sfatul Popular al Raionului Sf. Gheorghe - Secția Sănătate, Crucea 

Roșie și Serviciul Sanitar al Județului Covasna-Trei Scaune anii extremi <1936-1968> însumând 53 unităţi arhivistice precum și un nr. de 5 inventare a fostei 

Camere de Muncă Brașov-Oficiul Sf. Gheorghe, anii extremi <1920-1950> însumând 812 unităţi arhivistice. 
În 2011 au fost predate selecționate și predate la REMAT un nr. 4 inventare al fostului Corp al Gardienilor Publici, Monitoare oficiale ale Județelor din 

România, Monitoare oficiale ale României, partea III, IV, VI și VII. 
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7. În domeniul secretariatului ATOP: 

Salariații din cadrul compartimentului ATOP și-au desfășurat activitatea în perioada de referință conform atribuțiilor stabilite în Regulamentul de organizare și 

funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna și al fișei posturilor, astfel au avut loc 15 ședințe ordinare ATOP, atât la sediul Consiliului 
Județean Covasna cât și la unele centre zonale ale poliției. Au fost soluționate un nr. 6 petiții primite de la cetățeni prin care au fost reclamați lucrători ai poluției 

precum și a jandarmeriei. 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2011 

I. În domeniul buget-finanţe 

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

Se limitează la repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și a cotei de 20% din cota de 21% din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură. La dimensionarea pe localităţi a fondurilor 

aferente proiectelor, și în anul 2011 s-a avut în vedere criteriul echitabilităţii, astfel ca fiecare consiliu local să dispună de resurse minime în vederea acoperirii 
financiare a implementării programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală. 

2. Elaborarea bugetului Consiliului judeţean Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2011  s-a efectuat în urma parcurgerii mai 
multor etape de fundamentare, şi anume: 

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

subvenţii de la bugetul de stat; 
- estimarea sumelor din fonduri externe nerambursabile în contul plăților efectuate și prefinanțări pentru programele europene derulate prin consiliul 

județean; 

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

instituţiei respective; 

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

Bugetul propriu al județului iniţial pe anul 2011 al consiliului judeţean şi al instituţiilor publice de interes judeţean a fost aprobat prin Hotărârea nr. 26/2011 

a Consiliului judeţean Covasna, însumând la partea de venituri valoarea de 147.415.300 lei şi la partea de cheltuieli valoarea totală de 177.091.100 lei. 

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

precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, începând cu anul financiar 2011 bugetul se împarte în două secțiuni, iar echilibrul bugetar se asigură prin 

utilizarea ca sursă de finanțare a excedentului anilor precedenți. 
Respectând principiul echilibrului bugetar, repartizarea creditelor bugetare pe activităţile finanţate din bugetul consiliului judeţean s-a făcut în limita 

veniturilor totale estimate a se încasa în anul 2011 din surse proprii, cote defalcate din impozitul pe venit şi din sumele defalcate din TVA repartizate județului prin 

Legea bugetului de stat pe anul 2011, nr. 286/2010, asigurându-se astfel, funcţionarea în limite normale a tuturor instituţiilor publice de interes judeţean. Din 
excedentul anului precedent în valoare de 33.794.596 lei, s-a asigurat acoperirea financiară a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. 

Rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor publice din subordine s-a efectuat pe parcursul anului financiar raportat prin aprobarea a 14 

hotărâri, majorându-se în 9 şi diminuându-se în 2 rânduri nivelul surselor de venit şi al creditelor bugetare aprobate anterior, iar prin aprobarea a 8 hotărâri s-a 
efectuat repartizarea fondului de rezervă bugetară pentru noile acțiuni intervenite în cursul anului. 

Bugetul local al Consiliului Judeţean Covasna împreună cu instituţiile publice de sub autoritatea sa a însumat la sfârşitul anului 2011 valoarea de 100.524.940 

lei la venituri și de 134.319.530 lei la cheltuieli. 
Față de nivelul programat încasările realizate sunt în valoare de 93.819.193 lei. Plăţile efectuate în sumă de 115.099.529 lei au fost destinate finanţării 

următoarelor domenii de activitate (lei): 
 

Denumire capitol Cod capitol 
Credite bugetare 

Plăţi efectuate % 
anuale aprobate iniţial definitive 

Transporturi 84.02 71,096,000 61,736,000 50,042,875 43.48 

Asigurări şi asistenţă socială 68.02 29,931,000 30,454,640 30,068,195 26.12 

Cultură, recreere şi religie 67.02 10,495,000 10,796,100 9,442,064 8.20 

Autorităţi publice şi acţiuni externe 51.02 8,037,660 8,854,610 7,818,857 6.79 

Alte acţiuni economice 87.02 7,151,000 7,469,160 5,956,620 5.18 

Învăţământ 65.02 5,884,440 5,765,440 5,513,692 4.79 

Sănătate 66.02 1,929,000 5,639,690 4,487,858 3.90 

Protecţia mediului 74.02 38,654,000 1,414,950 615,875 0.54 

Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare 83.02 425,000 425,000 328,229 0.29 

Alte servicii publice generale 54.02 2,880,000 1,000,940 325,320 0.28 

Apărare 60.02 245,000 245,000 242,068 0.21 

Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 80.02 84,000 339,000 179,590 0.16 

Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 79,000 79,000 78,286 0.07 

Locuinţe. servicii şi dezvoltare publică 70.02 200,000 100,000     

TOTAL 177,091,100 134,319,530 115,099,529 100 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 5 

Luând în considerare acoperirea din excedent a cheltuielilor de capital,execuţia de casă a bugetului propriu al județului efectuată de unitatea teritorială a 

trezoreriei statului, evidenţiază că la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2011 a rezultat un excedent curent de 12.514.260 lei, din care se vor acoperi creditele 

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

destinate investițiilor. Situația realizării acestor titluri este prezentată mai jos (lei): 
 

 Prevederi anuale Plăți efectuate 

1 
AUTORITĂȚI EXECUTIVE 1,896,150 1,351,046 

51.02.01.03 act. nefin. 1,896,150 1,351,046 

2 
PSI 230,000  

54.02.50 act. nefin. 230,000  

3 
ȘCOALA SPECIALĂ OLTENI 8,000 8,000 

65.02.07.04.02 act. nefin. 8,000 8,000 

4 

Spitalul Județean Fogolyan Kristof 5,562,090 4,412,095 

66.02.06.01 act. nefin. 1,279,000 1,228,704 

 transf. invest. 4,283,090 3,183,391 

5 
Alte instit. și acțiuni sanitare 77,600 75,764 

66.02.50.50 act. nefin. 77,600 75,764 

6 
BIBLIOTECA JUDEȚEANA 57,000 55,237 

67.02.03.02 act. nefin 57,000 55,237 

7 
MUZEUL NAȚIONAL SECUIESC 582,000 138,898 

67.02.03.03 act. nefin. 582,000 138,898 

8 
Alte serv. în domeniile culturii, recr. relig. 48,100 48,072 

67.02.50 act. nefin. 48,100 48,072 

9 
DGASPC 341,000 332,841 

68.02.06.01 act. nefin. 341,000 332,841 

10 
CĂMINUL PT. PERSOANE VÂRSTNICE 73,000 71,584 

68.02.04 act. nefin. 73,000 71,584 

11 
Reamenajare imobil Str. Presei 1,981,500 1,943,890 

68.02.06.02 act. nefin. 1,981,500 1,943,890 

12 
Protecția mediului FEDR (deșeuri) 1,362,000 565,329 

74.02.05.02 FEN 1,362,000 565,329 

13 
Reducerea si controlul poluarii (Natura 2000)   52,950 50,546 

74.02.03 act.nefin. 52,950 50,546 

14 
PROGRAME DE DEZV. REG. ȘI SOCIALĂ 84,000 24,877 

80.02.01.10 FEN 84,000 24,877 

15 
DRUMURI ȘI PODURI 2,160,000 2,159,398 

84.02.03.01.01 act. nefin. 2,160,000 2,159,398 

16 
Reabilitare DJ 121 51,675,000 40,050,563 

84.02.03.01.02 FEN 51,675,000 40,050,563 

17 

TURISM 6,928,160 5,434,690 

87.02.04 alte transf 5,880,000 4,852,118 

 act. nefin. 730,000 478,420 

18 
Proiecte de dezv. Multifuncționale 318,160 104,160 

87.02.05 FEN 318,160 104,160 

TOTAL 73,118,550 56,722,838 
 

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

Prevederile unui buget neechilibrat în valoare de 55.616.320 lei la venituri și de 57.238.090 lei la cheltuieli, rezultă din faptul că, corespunzător prevederilor 

legale, în cazul Spitalului județean soldul de la sfârșitul anului precedent în valoare de 1.621.770 lei a fost luat în calcul la dimensionarea cheltuielilor acestei 
instituții. 

Realizarea indicatorilor bugetari se prezintă astfel: 

La venituri, încasările curente însumează 49.114.054 lei, înseamnă 88,3% față de prevederi, și a fost determinată de faptul că subvenţiile de la bugetul local al 
consiliului judeţean au fost virate numai în măsura necesităţilor de finanţare a activităţilor acestor instituţii, numai după analiza utilizării sumelor puse la dispoziţie 

anterior şi numai pentru funcţionarea optimă a unităţilor. 
La cheltuieli, faţă de acelaşi program, plăţile efectuate sunt în valoare de 47.085.890 lei și înseamnă 82,3 față de prevederi. 

Asemănător activităților finanțate exclusiv din bugetul local, și în cazul instituțiilor cu un anumit grad de autofinanțare, au fost respectate prevederile legate de 

măsurile de limitare a cheltuielilor bugetare, așa încât ponderea majoritară a plăților efectuate se referă la cheltuielile de personal și cheltuielile pentru sporirea 
bazei materiale. În structura cheltuielilor de capital predomină subvențiile repartizate pentru spital cu destinația exclusivă pentru secțiunea de dezvoltare a 

instituției sanitare. 

Prezentăm structura cheltuielilor în funcție de clasificația lor funcțională (lei): 
 

Denumirea instituţiei 
Cod 

capitol 

Credite bugetare 
Plăţi efectuate % 

anuale aprobate iniţial definitive 

Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor 5410 332,000 332,000 304,973 0.66 

Muzeul Naţional Secuiesc 6710 1,828,000 1,813,180 1,726,545 3.74 

Ansamblul de Dansuri Haromszek 6710 1,512,000 1,571,610 1,469,306 3.18 

Şcoala Populară de Arte şi Meserii 6710 905,000 865,000 842,158 1.82 

Centrul de Cultură al Judeţului Cv 6710 1,324,000 1,304,000 1,070,068 2.32 

Total instituții culturale 5,569,000 5,553,790 5,108,077 11.06 

Spitalul Județean Dr. Fogolyan K. 6610 41,249,000 50,518,100 40,033,577 86.66 

Camera agricola 8310 507,000 512,200 446,244 0.97 

Centrul de Studii Europene Arcuş 8710 322,000 322,000 301,096 0.65 

Total 47,979,000 57,238,090 46,193,967 100 
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Bugetul fondurilor externe nerambursabile 

Pentru proiectele finanțate în anul 2011 din sursa precizată în titlu, plățile efectuate au fost puse de acord cu autoritățile de implementare ale proiectelor, astfel: 
Cap.51.08 

* Finanțarea funcționării și a acțiunilor organizate de Centrul Europe Direct Sf.Gheorghe -finanțat de Reprezentanța Comisiei Europene; 

Cap.67.08 
* ,,Folosirea limbii maghiare în județul Covasna-Magyar nyelvhasználat Háromszéken”- finanțat de Fundația Szülőföld Alap din Ungaria; 

Cap.87.08 

*Proiectul ,,Catalogul turistic Ținutul Secuiesc în trei limbi”- finanțat de Fundația Szülőföld Alap din Ungaria; 
Cap.68.08 

*Proiectul ,,Team Building” al Direcției generale de asist.socială și protecția copilului – finanțat de Fundația Szülőföld Alap din Ungaria; 

*Pagină web în limba maghiară în domeniul asistenței sociale și protecția copilului - finanțat de Fundația Szülőföld Alap din Ungaria; 
*Centru de primire în regim de urgență Strada Borviz ,,Prinț și cerșetor” – finanțat din creditul B.D.C.E și Guvernul României 

* Programul sectorial Grundtvig ,,Învățare pe tot parcursul vieții” - cu Agenția Națională pentru Programe Comunitare din cadrul Ministerului Educației; 

Faţă de veniturile realizate în sumă de 1.129.715 lei, cheltuielile efectuate s-au ridicat la valoarea de 1.375.749 lei, fiind posibilă utilizarea ulterioară pentru 
acoperirea destinațiilor stabilite de finanțator a soldului bancar existent la bancă la începutul anului raportat, evidențiat într-un cont special de trezorerie.  

Execuția pe anul 2011 a bugetului fondurilor externe nerambursabile este prezentat succint astfel (lei): 
 

Sold la începutul anului  105.866 

Încasări curente pe parcursul anului 148.416 

Plăți efectuate în anul 2011  130.924  

Sold la sfârșitul anului 2011 123.358  
 

3. Activităţile principale realizate în domeniul execuţiei bugetare au fost: 

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

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

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

menite să acopere cheltuielile programate.  

b. Conducerea contabilităţii veniturilor bugetare ale consiliului judeţean 

- evidenţa operativă a încasărilor pe categorii de venituri în baza Ordinelor de plată sau a foilor de vărsământ primite de la Trezorerie 

- confruntarea evidenţei cu conturile de execuţie primite zilnic de la Trezorerie 

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

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

c. Efectuarea virărilor de credite 

- Evidenţa solicitărilor depuse de instituţii pentru virări de credite 
- Analiza împreună cu instituţiile publice de interes judeţean a posibilităţilor de încadrare în prevederile bugetare de cheltuieli. 

- Întocmirea anexelor pe instituţii şi subcapitole de cheltuieli privind diminuarea creditului bugetar la subdiviziunea care prezintă disponibilităţi şi 

majorarea subdiviziunii la care mijloacele financiare sunt insuficiente. 
- Conformându-ne prevederilor Legii finanţelor publice locale, conform cărora competenţa de aprobare a virărilor de credite în cadrul aceluiaşi capitol 

bugetar aparţine ordonatorului principal de credite.  

d. Întocmirea situaţiilor financiare lunare și trimestriale 

- Verificarea situaţiilor financiare depuse de instituţii în termenul stabilit, având în vedere încadrarea în limitele bugetului aprobat şi concordanţa între 

indicatori. 

- Centralizarea datelor fumizate de instituţii pe fiecare anexă solicitată 
- Completarea caietului centralizator al situaţiilor financiare 

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

Activitatea biroului resurse umane în anul 2011 

I. Elaborarea organigramei, statului de funcții, regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al C onsiliului Județean Covasna, 

precum și ale instituțiilor și serviciilor publice de interes județean: 

I.1. În vederea respectării prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, s -au elaborat 
statele de funcții valabile începând cu anul 2011 pentru: 

- Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Covasna, Hotărârea nr. 15/2011, care a fost abrogată prin Hotărârea nr. 33/2011 modoficată la 

rândul ei prin Hotărârea nr. 121/2011și nr. 181/2011; 
- Camera Agricolă Județeană Covasna, Hotărârea nr. 16/2011; 

- Muzeul Național Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum, Hotărârea nr. 20/2011 și Hotărârea nr. 114/2011; 

- Școala Populară de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe-Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy, Hotărârea nr. 19/2011 și aprobarea planului de 
școlarizare, a taxelor, a organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal pentru anul școlar 2011-2012 prin Hotărârea nr. 104/2011 modificată de 

Hotărârea nr. 136/2011; 

- Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune-Háromszék”, Hotărârea nr. 21/2011; 
I.2. Organigrama și Statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe au fost aprobate prin Hotărârea nr. 

103/2011, Hotărârea nr. 124/2011 și Hotărârea nr. 183/2011. 
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Structura organizatorică a Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” și înființarea unor linii de gardă a fost propusă spre modificare prin 

Hotărârea nr. 96/2011 și s-a aprobat prin Hotărârea nr. 123/2011. 

I.3. Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliul Județean Covasna valabil de la 01 martie 2011, a fost aprobat 
prin Hotărârea nr. 34/2011 

- Organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna, s-a aprobat cu 129 posturi începând cu 1 martie 2011 (numărul 

posturilor s-au suplimentat de la 119 la 129 cu 10 posturi contractuale pentru implementarea proiectelor)prin Hotărârea nr. 33/2011; 
I.4. În luna octombrie 2011 s-a aprobat prin Hotărârea nr. 155/2011 Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Covasna și din cadrul instituțiilor publice subordonate acestuia pentru anul 2012. 

II. Activități privind numirea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz a raporturilor de muncă pentru conducătorii instituțiilor și 
serviciilor publice de interes județean din subordinea Consiliului Județean Covasna, precum și a evaluării managementului unor instituții publice de cultură 

din subordinea Consiliului Județean Covasna 

- Numirea domnului Szilágyi Zsolt în funcția de director al Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe -Művészeti Népiskola 
Sepsiszentgyörgy, Hotărârea nr. 6/2011; 

- Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului pe anul 2010 a Muzeului Național Secuiesc -Székely Nemzeti 
Múzeum, a Centrului de Cultură al Județului Covasna-Kovászna Megyei Művelődési Központ și a Bibliotecii Județene „Bod Péter”-Bod Péter Megyei 

Könyvtár, Hotărârea nr. 35/2011; 

- Aprobarea rezultatelor finale ale evaluării pe anul 2010 a managementului Muzeului Național Secuiesc -Székely Nemzeti Múzeum, a Centrului de 
Cultură al Județului Covasna-Kovászna Megyei Művelődési Központ și a Bibliotecii Județene „Bod Péter”-Bod Péter Megyei Könyvtár, Hotărârea nr. 

52/2011; 

- Aprobarea Caietului de obiective în vederea elaborării proiectului de management pentru Muzeul Național  Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum 
Muzeului Național Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum și a Centrului de Cultură al Județului Covasna-Kovászna Megyei Művelődési Központ, Hotărârea nr. 

134/2011;  

- Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale managementului Muzeului Național Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum și 
a Centrului de Cultură al Județului Covasna-Kovászna Megyei Művelődési Központ, Hotărârea nr. 135/2011; 

- Aprobarea rezultatelor finale ale evaluării finale a managementului Muzeului Național Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum Muzeului Național 

Secuiesc – Székely Nemzeti Múzeum și a Centrului de Cultură al Județului Covasna-Kovászna Megyei Művelődési Központ, Hotărârea nr. 167/2011; 
- Aprobarea unor măsuri organizatorice la Biblioteca Județeană „Bod Péter”-Bod Péter Megyei Könyvtár, Hotărârea nr. 115/2011; 

- Aprobarea Organizării concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcției vacante de director al Bibliotecii Județ ene „Bod Péter”-Bod 

Péter Megyei Könyvtár, Hotărârea nr. 116/2011; 
- Modificarea și completarea anexelor 1, 3 și 4 la Hotărârea nr. 116/2011 prin Hotărârea nr. 122/2011;  

- Numirea în funcția de director al Bibliotecii Județene „Bod Péter”-Bod Péter Megyei Könyvtár a domnului Szonda Szabolcs, Hotărârea nr. 

147/2011; 
În cursul anului 2011 din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean au participat la cursuri de perfecționare 45 de persoane în următoarele 

domenii: managementul proiectelor, implementarea proiectelor, managementul urbanismului, managementul comunicării și relațiilor publice, managementul 

resurselor umane și a funcției publice, precum și obținerea cardului european ECDL complet. 
În cursul anului 2011 s-au organizat 2 concursuri pentru ocuparea a două posturi temporar vacante de funcție publică de execuție, respectiv unul pentru 

ocuparea unei funcții publice din cadrul Compartimentului achiziții publice și unul pentru ocuparea unei funcții publice din cadrul Compartimentului protejarea 

naturii, dezvoltarea turismului și un concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unui post contractual din cadrul Serviciului 
managementul proiectelor. 

Pe lângă aceste concursuri, s-a organizat un examen de promovare în clasă a unui funcționar public ca urmare a absolvirii unei forme de învăţământ cu studii 

superioare de lungă durată, și un examen de promovare în grad profesional pentru 10 funcționari publici. 
În exercitarea atribuţiilor de serviciu, în cursul anului 2011, în cadrul Compartimentului resurse umane au fost redactate 194 de referate în vederea elaborării 

dispozițiilor președintelui consiliului județean cu privire la: numirea în funcţii publice, încetarea raportului de serviciu/contractului individual de muncă, suspendarea 

raportului de serviciu/contractului individual de muncă, stabilirea drepturilor salariale, reîncadrare a personalului conform Legii nr. 284/2010 respectiv a Legii nr. 
285/2010, numirea comisiilor de concurs precum şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, etc. 

Compartimentul învăţământ, cultură, sănătate, relaţii cu ONG 

Consiliul Judeţean Covasna cofinanțează începând din anul 2001 proiecte şi programe cultural-artistice, educative, religioase, sportive, sociale şi de tineret 

print-un sistem de concurs deschis. 

Sprijinul financiar acordat de consiliu în perioada 2001-2011 a avut o tendinţă de creştere permanentă. 

În anul 2011 Consiliul Judeţean Covasna a acordat în total finanţare nerambursabilă pentru 367 programe în valoare totală de 1.805. 000 lei, din care 700.000 
lei pentru 59 de programe sportive, 400.000 lei pentru 109 programe culturale, 200.000 lei pentru 70 de programe de recreere, educativ-ştiinţifice, 75.000 lei pentru 

34 programe ale asociaţiilor de tineret, 430.000 lei pentru 95 de proiecte ale cultelor. În acelaşi timp Consiliul Judeţean Covasna a acordat finanţare nerambursabilă 

în valoare de 200.000 lei pentru programe sociale, respectiv a asigurat 85.000 lei pentru programele culturale proprii. 
Consiliul Judeţean Covasna a fost finanţatorul principal, pe lângă Consiliul Local al Municipiului Sf. Gheorghe, al echipei de baschet feminin “Sepsi BC”, al 

Asociaţiei Sportive Futsal „Spicom” Sf. Gheorghe, al echipei de handbal „Bobowling” din Sf. Gheorghe, al Zilelor sportive din Sf. Gheorghe, al Întâlnirii naţionale 

a teatrelor de păpuşi de limbă maghiară. Totodată a acordat sprijin financiar considerabil pentru organizarea manifestărilor din cadrul Anului voluntariatului, pentru 
manifestările cu ocazia Zilei Naţionale a României, pentru editarea revistei culturale pentru copii „Cimbora”, pentru Festivalul de folclor „Ciobănaşul” şi „Nedeia 

Mocănească”, pentru sprijinirea mişcării corale întorsurene, pentru organizarea concertelor de muzică simfonică şi de cameră, pentru realizarea şi amplasarea statui 

Csutak Vilmos, pentru reabilitarea băi tradiţionale din comuna Bodoc, pentru reparaţii la catedrala ortodoxă din Sf. Gheorghe, la biserica ortodoxă din Întorsura 
Buzăului, respectiv la biserica reformată din Telechia. 

Consiliul Judeţean Covasna a fost organizatorul Zilelor ONG-urilor şi partener în organizarea Turului de ciclism al Ţinutului Secuiesc. 

Pe lângă sprijinul financiar s-a asigurat în cursul anului sprijin logistic şi de organizare la numeroase programe culturale, educative, de tineret şi sportive. 
Conform Ordonanţei de urgenţă nr. 96/2002 cu modificările şi completările ulterioare, în anul şcolar 2010/2011 s-a acordat gratuit produse lactate şi de 

panificaţie pentru 19.921 elevi din clasele I-VIII din învăţământul de stat precum şi pentru 5.861 copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 

ore. 
Produsele lactate şi de panificaţie se acordă în limita valorii zilnice de 1,17 lei/copil inclusiv TVA, plafoanele valorice pe produse stabilindu-se prin hotărâre a 

Consiliului judeţean Covasna respectiv lactate 0,61 lei/copil/zi şi produse de panificaţie 0,33 lei/copil/zi fără TVA. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 905/2010 privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a măsurilor 

adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în 

cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli în anul şcolar 2010/2011 a fost aprobată acordarea gratuită de mere, în limita valorii zilnice de 0,3 
lei inclusiv TVA/elev pentru o perioada de maxim 93 de zile de şcolarizare începând cu data de 1 noiembrie 2010, beneficiind de acest program 19.857 elevi din 

clasele I-VIII. 

Începând cu anul şcolar 2010/2011 în urma consultării primarilor unităţilor administrativ teritoriale şi conform reglementărilor legale în vigoare contractarea şi 
distribuirea produselor de panificaţie şi fructe în şcoli au fost preluate de toate consiliile locale iar în cazul produselor lactate contractarea şi distribuirea acestora au 

fost preluate doar de şase consilii locale. 

Astfel prin Hotărâri ale Consiliului Judeţean Covasna s-au repartizat unităţilor administrativ teritoriale 1083,53 mii lei pentru finanţarea drepturilor privind 
acordarea de produse lactate, de panificaţie şi fructe în şcoli pe perioada septembrie-decembrie 2010. 

În anul şcolar 2010/2011 măsura adiacentă distribuţiei de mere implementată de către Consiliul Judeţean Covasna a fost editarea unui film educativ pe suport 

DVD, bilingv, de 15 minute cu privire la cunoaşterea beneficiilor consumului de fructe şi legume proaspete, material difuzat tuturor unităţilor de învăţământ 
beneficiare. 

În anul şcolar 2011/2012 cele două programe guvernamentale respectiv Programul Lapte-corn şi Programul de încurajare a consumului de fructe în şcoli s-au 

derulat ca şi în anul şcolar 2010/2011 respectiv achiziţionarea şi distribuţia produselor de panificaţie şi de fructe realizându-se descentralizat iar la produsele lactate 
douăsprezece primării, respectiv primăria oraşelor Tg. Secuiesc, Covasna şi Întorsura Buzăului, primăriile comunelor Aita Mare, Belin, Ojdula, Vâlcele,Vârghiş, 

Zagon,Chichiş, Sita Buzăului şi Barcani, au solicitat şi şi-au asumat răspunderea pentru organizarea licitaţiei şi distribuţia produselor lactate. 
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De programul Lapte Corn beneficiază în anul şcolar 2011/2012 aproximativ 18.863 elevi din clasele I-VIII şi 5992 preşcolari iar 18793 elevi din clasele I-VIII 

primesc gratuit mere pe o perioadă de 94 zile de şcolarizare începând cu 31 octombrie 2011 în limita valorii zilnice de 0,315 lei inclusiv TVA/elev conform H.G. 

nr. 889/2011. 
Măsura adiacentă distribuţiei de mere implementată de Consiliul Judeţean Covasna în anul şcolar 2011/2012 a fost tipărirea de afişe al căror scop este 

cunoaşterea beneficiilor consumului de fructe şi legume proaspete. 

Consiliul judeţean Covasna a încheiat contract cu S.C. Dorna S.A. pentru aprovizionarea şi distribuţia de lapte UHT pentru 12.304 elevi din clasele I-VIII şi 
4044 preşcolari din grădiniţele de stat cu program de 4 ore,în anul şcolar 2011/2012. 

Şi în anul 2011 prin Hotărâri ale Consiliului Judeţean Covasna s-au repartizat 2194 mii lei unităţilor administrativ teritoriale în vederea finanţării drepturilor 

privind acordarea de produse lactate, panificaţie şi mere. 

INFORMAREA DIRECŢIEI DE DEZVOLTARE A TERITORIULUI 

I. Proiecte 

1. proiectul Drumul apelor minerale 

proiect implementat 

Proiectul „Drumul apelor minerale” în cadrul programului PHARE 2004-2006-Coeziune Economică şi Socială, obiectivele principale al proiectului sunt: 
dezvoltarea infrastructurii de turism în judeţele Covasna şi Harghita, relansarea turismului balnear în cele două judeţe. Partenerii în cadrul proiectului sunt 

Consiliul Judeţean Covasna, Consiliul Judeţean Harghita, respectiv 8 localităţi din judeţul Covasna şi 6 localităţi din judeţul Harghita.  

În urma procesului de selecţie pentru alegerea constructorului, la lucrările din Lot 1 judeţul Covasna, a fost selectată consorţiul S.C. Confort S.A. din 
Timișoara şi Betonut Z.R.T. din Ungaria.  

Obiectivele realizate în judeţul Covasna sunt: 
 

Nr. Locaţia Obiective 

1 
 

com. Belin 

- reabilitarea izvorului de apă sulfuroasă+aducțiunea apei minerale 
- construcţia de băi calde la cadă, tip monobloc, cu aria desfăşurată de 850 mp. 

- amenajarea de parc+locuri de parcare 

- realizare zid de sprijin 

2 
com. Bodoc, 

sat Olteni 

- construirea unei mofete umede  

- reamenajarea a 2 izvoare de apă minerală 

- construcţia de băi calde la cadă, tip monobloc, cu aria desfăşurată de 850 mp. 
- amenajarea de parc+locuri de parcare 

3 
com. Breţcu. 

sat Mărtănuş 

- reabilitarea drumului comunal de 1,8 km lungime între satul Mărtănuş şi zona balneară cu ape sulfuroase 

- electrificare 

4 
com. Malnaş, 

sat Malnaş Băi 

- reabilitarea pavilionului izvoarelor Ileana şi Mioara 

- reamenajarea parcului existent+parcări 

- iluminat public 
- construcţia de băi calde la cadă, tip monobloc, cu aria desfăşurată de 850 mp. 

5 
mun. Sf. Gheorghe, 

Şugaş Băi 

- realizarea reţelei de canalizare menajeră 

- construcţia de băi calde la cadă, tip monobloc, cu aria desfăşurată de 600 mp 
- reamenajare izvoare de apă minerală 

- pavilioane de odihnă 

- asfaltare drum de acces 

6 com. Vâlcele 
- construcţia de băi calde la cadă, tip monobloc, cu aria desfăşurată de 850 mp. 

- amenajarea parcului+locuri de parcare+pavilioane de odihnă și pavilioane de izvoare de apă minerală 

7 or. Baraolt - reabilitarea şi refuncţionalizarea a celor două bazine a ștrandului existent+modernizarea vestiarului  

8 com. Bixad - amenajarea din mostre de roci vulcanice a unui „Parc al rocilor vulcanice”+alei pietonale și locuri de parcare. 
 

Valoarea totală a proiectului este de 6.500.000 Euro, s-a finalizat pe 30 iunie 2011. 

2. Reabilitarea „Ansamblului Muzeului Naţional Secuiesc, Sf. Gheorghe” 

- proiect câştigat, pe listă de aşteptare - 

Pentru executarea lucrărilor de reabilitare al Ansamblului Muzeului Naţional Secuiesc, Consiliul Judeţean Covasna a depus proiect în cadrul POR - Axa 5, pe 

data de 30 iulie 2009. 

Valoarea totală a proiectului este de 17.842.600 lei. 
Obiectivele principale sunt: reabilitarea clădirii Ansamblului Muzeului Naţional Secuiesc, dotarea cu echipamentele adecvate pentru funcţionarea instituţiei la 

standardele actuale (lift, acces handicapaţi, sistem de alarmă, laboratoare etc.), amenajarea parcului şi a grădinii din jurul clădirii. 

Proiectul este câștigător și se află pe lista de așteptare. 

3. Reabilitarea Spitalului judeţean de urgenţă ”Dr. Fogolyan Kristóf” - mun. Sf. Gheorghe 

- proiect în curs de implementare - 

Valoarea totală a proiectului este de 87.224.000 lei cu TVA, din care: 
- C+M = 42.777.000 lei cu TVA; 

- dotări şi echipamente medicale = 27.093.000 lei cu TVA. 

Indicatori al proiectului: 

- aria totală desfăşurată 12.976 m2; 

- număr de paturi 234; 

- număr săli de operaţii 4; 
- durata de realizare a investiţiei: 28 luni calendaristice; 

- contribuţia Cons. Judeţean Covasna la cheltuielile eligibile al proiectului este de 2%.  

Rezultate aşteptate prin implementarea proiectului: 

- recompartimentarea şi reamenajarea spaţiilor conform standardelor UE; 

- modernizare instalaţii electrice, sanitare şi de telecomunicaţii; 

- dotarea cu aparatură medicală nouă; 

- modernizarea instalaţiilor de încălzire centrală; 

- reabilitarea termică a clădirilor existente; 
- dotarea cu noi ascensoare de mare capacitate. 

Proiectul a fost depus la ADR Centru pe data de 30.10. 2009. 

Semnarea Contractului de finanţare a fost pe 30.09.2011. 
Sunt în curs procedurile de achiziţie publică aferente implementării proiectului. 

4. proiectul „Promovarea a opt produse turistice din județul Covasna” 

- proiect în curs de implementare - 
În data de 29 septembrie 2011 s-a semnat Contractul de finanțare pentru proiectul ”Promovarea a opt produse turistice din județul Covasna” între Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de Autoritate de Management, și Consiliul Județean Covasna, în calitate de Beneficiar. Proiectul se încadrează în 

Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”. 
Produsele propuse spre promovare sunt: 

- resurse turistice antropice - Biserica catolică din Ghelința, Muzeul etnografic Haszmann Pál din Cernat, Biserica reformată din Ilieni, Muzeul 

Breslelor din Târgu Secuiesc, Biserica reformată din Biborţeni,  
- resurse turistice naturale - Calea Ferată Forestieră și Planul înclinat de la Comandău, Situl Ciomad-Balvanyos, Mestecănișul de la Reci.  
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Obiectivul general al proiectului este promovarea acestor produse turistice prin elaborarea și implementarea unei strategii de marketing, contribuind în acest fel 

la creşterea economică a zonelor implicate. Durata de implementare a proiectului este de 18 luni, valoarea totală este de 956.660 lei cu TVA, din care contribuția 

proprie este de 74.720 lei. 

5. proiectul „Planificare strategică prin cooperare interjudeţeană” 

- proiect în curs de implementare - 

Judeţele Covasna şi Harghita în anul 2011 şi 2012 derulează un proiect comun pentru îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-
administrativ din cele două judeţe, cu un buget total de 816.240 lei+TVA. Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Dezvoltarea 

Capacităţii Administrative şi are ca scop îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ.  

Scopul proiectului: elaborarea strategiei de dezvoltare şi a programului operaţional comun al judeţelor Covasna şi Harghita pentru dezvoltarea parteneriatelor 
între administraţii publice şi structurile lor asociative. 

Activităţile proiectului:  

- realizarea unor sondaje de opinie pe teritoriul celor două judeţene, 
- organizarea de cursuri pentru funcţionarii publici din cele două judeţe, 

- elaborarea unei strategii de dezvoltare comune. 
Grupuri țintă: 40 de persoane din conducerea a 22 de autorităţi ale administraţiei publice (inclusiv cele 2 consilii judeţene) din Covasna şi Harghita; 20 de 

angajaţi ai Consiliilor Judeţene Covasna şi Harghita care au rol în procesul de dezvoltare a judeţelor. 

6. proiectul „Reabilitarea drumului judeţean DJ 121, Covasna - Zăbala - Catalina - Tg. Secuiesc, km 32+000 - 49+100” 

- proiect în curs de implementare - 

Principalul obiectiv al proiectului vizează îmbunătăţirea infrastructurii de transport pe traseul drumului judeţean DJ 121, Covasna - Tg. Secuiesc, între km 

32+000-49+100, şi asigurarea conexiunii acestuia la reţeaua de drumuri naţionale şi la reţeaua TEN, cu scopul de a îmbunătăţi accesibilitatea regiunii şi mobilitatea 
populaţiei şi a bunurilor, determinând o dezvoltare durabilă a regiunii. 

Prin reabilitarea drumului judeţean DJ 121 se urmăreşte atingerea următoarelor obiective specifice: 

- creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei respectiv apărarea vieţii şi integrităţii corporale, a sănătăţii persoanelor, proprietăţii publice şi private, 
- fluidizarea traficului, datorită creşterii vitezei medii de deplasare pe drumul judeţean, rezultând reducerea timpului de călătorie, 

- eficientizarea transportului public de persoane şi a transportului de mărfuri şi servicii şi creşterea eficienţei activităţilor economice, prin reducerea 

costurilor de transport şi economisirea de timp şi energie, 
- atingerea unui confort sporit pentru participanţii la trafic având în vedere atât sistemul rutier reabilitat cu o suprafaţă de rulare de calitate cât şi 

diminuarea blocajelor în trafic pe traseul studiat, 

- reducerea considerabilă a poluării mediului prin reducerea emisiilor de substanţe poluante şi a zgomotelor. 
Valoarea totală a proiectului este de 61.096.483 lei. 

În anul 2011 au fost decontate lucrări și servicii în valoare de 40.041.190 lei. 

Progresul fizic al proiectului este de aprox. 80%. 

Rezultate obţinute în cadrul execuţiei lucrărilor în anul 2011: 

- total de 11,72 km drum cu sistem rutier reabilitat; 

- 4,95 km drum cu sistem rutier reabilitat parţial (fundaţie consolidată+strat de bază din anrobat bituminos şi strat de egalizare); 
- pod nou peste pârâul Ghelinţa (piloţi din coloane Benotto, s-au executat culeile, s-au turnat fundațiile și elevațiile la zid apărare mal stâng, s-au montat 

grinzile pe pod, s-a realizat placa de suprabetonare și hidroizolația, s-a executat asfaltarea pe calea podului, precum și parapetul pietonal, s-au realizat umpluturi din 

piatră spartă la rampele podului, pe pod se circulă); 
- consolidare pod peste pârâul Pava (s-a executat suprastructura dreapta și stânga, s-a asfaltat calea podului, s-a montat parapetul pietonal); 

- consolidare pod peste pârâul Zăbala (s-au executat consolidări prin cămășuire la ambele culei, s-au executat fundațiile pentru lărgirea culeilor în amonte 

și aval, s-a turnat placa de suprabetonare, hidroizolația, s-a asfaltat calea podului, s-au executat zidurile de apărare a malurilor în amonte, s-a montat parapetul 
apără roata); 

- consolidare pod peste Râul Negru (s-a realizat podul provizoriu, s-a executat decaparea căii și demontarea trotuarului, a parapetului și a grinzii de 

trotuar, s-au executat săpăturile de fundații pentru zidurile de sprijin a consolelor grinzii de pod, s-au executat zidurile de sprijin ale consolelor plăcii de 
suprabetonare, s-a executat armarea și betonarea plăcii de suprabetonare); 

- realizare a 10 podeţe tubulare transversale noi; 

- realizare a 8 podețe dalate transversale lărgite; 

- 1 podeț dalat nou; 

- realizare a 48 de podețe tubulare laterale; 

- executarea a 2,55 km trotuare; 
- executare 7,3 km șanț cu secțiune neprotejată; 

- 4817 ml de rigole carosabile și 1210 ml rigole triunghiulare; 

- 240 ml fundații adâncite pentru parapeți. 

Programul de alimentare cu apă a satelor conform H.G. nr. 577/1997 republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

În cadrul acestui program în anul 2011 au fost alocaţi 4.955.242 lei. 

S-au desfăşurat lucrări în localităţile: Arcuş, Hăghig, Ghidfalău (satele Angheluş, Fotoş, Zoltan), Valea Crişului (satele Valea Crişului, Calnic), Dobârlău, 
Moacşa/Pădureni, Bixad, Mereni/Lutoasa, Chichiş, Catalina (satele Mărcuşa, Mărtineni), Comandău, Belin, Turia, Bodoc (sat Olteni), Breţcu, Barcani. 

Programul P.N.D.I. prin M.D.R.T. 

In luna ianuarie 2011 s-au depus la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului documentaţiile obiectivelor de investiţii pentru a fi incluse în noul Program 
Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI): 

- alimentare cu apă a localităţilor - 36 de proiecte. 

- sistem de canalizare şi epurarea apelor uzate - 42 de proiecte 
Documentaţiile aprobate în C.T.E. al M.D.R.T., au fost incluse pe o listă de priorităţi şi MDRT a demarat licitaţia, (anunţ de participare nr. 132835/2012), 

pentru proiectarea şi execuţia următoarelor investiţii: 

a. Sisteme de alimentare cu apă-9 proiecte: 
- Băţani/Băţanii Mari, Băţanii Mici 

- Boroşneu Mare/Boroşneu Mare 

- Covasna/Chiuruş 

- Ghelinţa/Harale 

- Ilieni/Sâncrai 
- Ozun/Sântionlunca, Bicfalău, Lisnău 

- Sfântu Gheorghe/Şugaş Băi 

- Lemnia/Lemnia 
- Malnaş/Malnaş, Malnaş Băi 

b. Sisteme de canalizare şi epurare a apelor uzate-10 proiecte: 

- Aita Mare/Aita Mare 
- Breţcu/Mărtănuş 

- Covasna/Chiuruş 

- Dobârlău/Dobârlău 
- Mereni/Lutoasa 

- Sânzieni/Sânzieni 

- Sfântu Gheorghe/str. Jokai Mor 
- Sfântu Gheorghe/Str. Oltului, Gyarfas Jeno 

- Turia/Băile Balvanyos 
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- Valea Crişului/Calnic. 

Coordonarea şi verificarea lucrărilor de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor comunale şi străzilor 

Sursa de finanţare: Fonduri alocate prin Programul de reabilitare, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local conform 
H.G. 577/1997, cu modificările şi completările ulterioare. 

În anul 2011 judeţului Covasna i-a fost alocată suma totală de 7.198.811,550 lei, cu următoarea defalcare pe obiective: 
 

Nr. 
Denumire drum comunal şi poziţia kilometrică 

cuprinsă în programul de finanţare 
UM 

Cantit. 

până în 2011 

Realizat în 

2011 (lei) 

1 DC 44, Băţanii Mari-Aita Seacă-Valea Zălanului, km 0+000-11+450 
km 7,9 400.000 

s-au achitat datorii 

2 DC 33A, Ariuşd-Araci, km 3+414-7+414 
km 4 800.000 

Lucrare finalizată în 2011 

3 DC 33, Ilieni-DN 12, km 0+000-2+700 
km 2,7 168.225,92 

Lucrare finalizată în 2011 

4 DC 2, Belani-Estelnic, km 0+000-2+335 
km 2,335 59.300,43 

Lucrare finalizată 

5 DC 29, DN 12-Bodoc, km 0+000-1+389 
km 1,389 12.783,36 

Lucrare finalizată în anul 2009 

6 DC 18, DJ 121A-Leț, km 0+000-1+400 
km 1,400 53.274,51 

Lucrare finalizată în anul 2009, s-au achitat datorii 

7 Strada Újszer Lemnia, DN 11-DJ 114, km 0+000-1+500 
km 1,5 1.270.000 

Lucrare finalizată 90% 

8 DC 1, Sânzieni-Petriceni, km 0+000-2+000 
km 2 140.000,00 

Lucrare finalizată în anul 2010, s-au achitat datorii 

9 DC 26A, DJ 103B-Mănăstirea Mărcuș, km 1+000-2+000 
km 1 640.000,00 

Lucrare finalizată în 2011 

10 DC 45, DJ 122-Bățanii Mici-Herculian km 0+000-7+950 Cheltuieli de proiectare 27.205,00 

11 Modernizare străzi în municipiul Sf. Gheorghe 
km 2 2.442.627,96 

Lucrări finalizate la 5 străzi 
 

Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Covasna 

-proiect în curs de implementare- 

Pe data de 17.09.2010 s-a semnat Contractul de finanţare. 
Valoarea totală a proiectului 103. 815.331 lei+TVA. 

Valoarea eligibilă a proiectului: 93.851.898 lei+TVA. 

Contribuţia Consiliului Judeţean Covasna la valoarea eligibilă: 1.877.038 lei+TVA. 
Valoarea neeligibilă a proiectului: 9.963.433 lei+TVA. 

În anul 2011 s-au încheiat următoarele 5 contracte: 

- Asistenţă tehnică pentru sprijin în managementul proiectului - 1.591.805 lei+TVA - în derulare; 
- Asistenţă tehnică pentru supervizarea contractelor - 2.001.450 lei+TVA – neînceput; 

- Verificarea proiectelor - 108.544,61+TVA – executat; 

- Asistenţă tehnică acordată de proiectant - 360.000 lei+TVA - neînceput; 
- Servicii de editare documentaţii - 37.000 lei+TVA - executat; 

- 4 contracte sunt în curs de licitare. 

Investiţii proprii al Consiliului Județean Covasna în anul 2011 

1. Obiectiv de investiţie: Reconstruire gard, situat în str. Stadionului nr. 2 din mun. Sf. Gheorghe, judeţul Covasna 

Județul Covasna este proprietarul imobilului situat în municipiul Sf. Gheorghe, str. Stadionului nr. 2. Având în vedere responsabilitatea proprietarilor de 

imobile cu privire la obligația efectuării lucrărilor de întreținere, reparații curente și capitale, Consiliul Județean Covasna, din fonduri proprii, a executat lucrările de 
intervenții necesare la împrejmuirea de pe frontul sudic al incintei executat din panouri prefabricate care prezentau degradări accentuate. 

Lucrările de reconstruire au fost executate de S.C. Eueohouse S.R.L. pe baza proiectului elaborat de S.C. Att-Studio S.R.L., din Sf. Gheorghe. 

Recepția la terminarea lucrărilor s-a efectuat pe data de 21.09.2011, valoarea lucrărilor executate este de 75.702 lei cu TVA inclus. 
2. Obiectiv de investiție: Reamenajare, recompartimentare şi mansardare imobil situat în str. Presei nr. 8/A din mun. Sf. Gheorghe, judeţul Covasna 

Din bugetul propriu al Consiliului Județean Covasna au fost finalizate lucrările de reamenajare, recompartimentare și mansardare a imobilului situat în str. 

Presei nr. 8/A, contractul pentru execuția lucrărilor a fost semnat pe 14 octombrie 2010, lucrările au fost recepționate la terminare pe data de 12.07.2011. 
În prezent acest imobil asigură spațiile necesare pentru birourile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, precum și pentru 

Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Covasna. 

Valoarea totală a lucrărilor, inclusiv proiectarea, este de 2.119.099 lei cu TVA. 
3. Obiectiv de investiție: Lucrări de separare a utilităților comune, extindere și amenajări interioare la sediul Consiliului Județean Covasna 

Recent o parte din clădirea administrativă a Consiliului Judeţean Covasna a fost retrocedată proprietarului de drept - Dl. Szotyori Nagy Áron in urma 

sentinţei judecătoreşti definitive de la sfârşitul anului 2007. În consecinţă, Consiliul Judeţean Covasna a fost nevoit să elibereze spațiile închiriate și să execute 
lucrările aferente de separare a celor două proprietăți alăturate. 

În acest sens a fost semnat contractul de proiectare tehnică și execuție de lucrări nr. 467/24.08.2011 cu S.C. Instal-All S.R.L. din mun. Sf. Gheorghe în 

valoare de 1.654.948 lei cu TVA. 
În anul 2011 au fost executate lucrări în valoare de 549.314 lei cu TVA, precum amenajare hol principal și etaj I. cu instalații electrice aferente și 

confecționarea structurii casei scării. 

Restul contractului, cuprinzând executarea lucrărilor care necesită autorizație de construire, se vor executa pe parcursul anului 2012. 

Program naţional „Săli de sport” 

În cadrul Programului Naţional „Săli de sport”, care se finanţează prin Compania Naţională de Investiţii, în cursul anului 2011 s-a lucrat la două obiective: 

- sală de sport cu nivel de practică sportivă competiţională locală cu 150 locuri în  
Catalina şi Vârghiş (finalizat). 

Blocuri de locuinţe pentru tineri (ANL) 

Lucrări în derulare in cursul anului 2011: 
- bloc de locuinţe 24 ap., sat Ghelinţa;  

- bloc de locuinţe 24 ap.+12 ap., sat Cernat 

- bloc de locuinţe 72 ap. Sf. Gheorghe/Bdul Gr. Bălan - parţial finalizat 

Programul de dezvoltare a infrastructurii în spaţiul rural conform O.G. nr. 7/2006 

În anul 2011 pentru Judeţul Covasna au fost repartizaţi în total 14.740.000 lei, pentru obiectivele din comunele Breţcu, Dalnic, Ghelinţa, Hăghig, Întorsura 

Buzăului/Brădet, Malnaş, Micfalău, Moacşa, Ozun, Reci, Sita Buzăului, Zagon, Cernat, Ilieni, Lemnia, Zăbala, Aita Mare, Arcuş, Ghidfalău, Sânzieni. 

Programul de dezvoltare unor baze sportive conform O.G. nr. 7/2006 

În anul 2011 s-au primit 2.015.000 lei pentru lucrările din localităţile: Arcuş, Brăduţ, Chichiş, Lemnia, Moacşa, Ozun, Sânzieni, Sita Buzăului, Zagon. 

Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare 

program al Agenţiei Fondului pentru Mediu (A.F.M.) în cadrul M.M.P. 

În anul 2011 au fost incluse în program 7 proiecte din judeţul Covasna: 
- Brăduţ/Tălişoara, Doboşeni - canalizare 
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- Vârghiş/Vârghiş - canalizare 

- Ghidfalău/Fotoş Mărtănuş - Canalizare 

- Barcani/Barcani - canalizare 
- Turia/Turia - canalizare 

- Estelnic/Estelnic, Valea Scurtă - canalizare 

- Brateş/Brateş, Pachia, Telechia - canalizare 
Suma totală ce se va primi de la Agenţia Fondului pentru Mediu, este de 38.197.258 lei. 

Proiectele se află în diferite faze de licitaţie, sau au semnat deja contractul de finanţare cu M.M.P. (com. Turia ). 

Coordonarea şi verificarea lucrărilor de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor comunale şi străzilor 

Sursa de finanţare: Fonduri alocate prin Programul de reabilitare, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local conform 

H.G. 577/1997, cu modificările şi completările ulterioare. 

În anul 2011 judeţului Covasna i-a fost alocată suma totală de 7.198.811,550 lei, cu următoarea defalcare pe obiective: 
 

Nr. 
Denumire drum comunal şi poziţia kilometrică cuprinsă 

în programul de finanţare 
UM 

Cantit. până 

în 2011 

Realizat în 

2011 (lei) 

1 DC 44, Băţanii Mari - Aita Seacă - Valea Zălanului, km 0+000 - 11+450 
km 7,9 400.000 

s-au achitat datorii 

2 DC 33A, Ariuşd - Araci, km 3+414 - 7+414 
km 4 800.000 

Lucrare finalizată în 2011 

3 DC 33, Ilieni - DN 12, km 0+000 - 2+700 
km 2,7 168.225,92 

Lucrare finalizată în 2011 

4 DC 2, Belani - Estelnic, km 0+000 - 2+335 
km 2,335 59.300,43 

Lucrare finalizată 

5 DC 29, DN 12 - Bodoc, km 0+000 - 1+389 
km 1,389 12.783,36 

Lucrare finalizată în anul 2009 

6 DC 18, DJ 121A - Leț, km 0+000 - 1+400 
km 1,400 53.274,51 

Lucrare finalizată în anul 2009, s-au achitat datorii 

7 Strada Újszer Lemnia, DN 11 - DJ 114, km 0+000 - 1+500 
km 1,5 1.270.000 

Lucrare finalizată 90% 

8 DC 1, Sînzieni - Petriceni, km 0+000 - 2+000 
km 2 140.000,00 

Lucrare finalizată în anul 2010, s-au achitat datorii 

9 DC 26A, DJ 103B - Mănăstirea Mărcuș, km 1+000 - 2+000 
km 1 640.000,00 

Lucrare finalizată în 2011 

10 DC 45, DJ 122 - Bățanii Mici - Herculian km 0+000 - 7+950 Cheltuieli de proiectare 27.205,00 

11 Modernizare străzi în municipiul Sf. Gheorghe 
km 2 2.442.627,96 

Lucrări finalizate la 5 străzi 
 

Biroul Monitorizarea Serviciilor Comunitare de utilităţi publice, transport public judeţean 2011 

- nevoile de transport a locuitorilor din judeţul Covasna, propunerile consiliilor locale şi a operatorilor de transport au fost monitorizate în permanenţă 
- s-a acordat consultanţă şi sprijin autorităţilor administraţiei publice locale şi operatorilor de transport privind schimbarea legislaţiei la transportul public de 

persoane prin curse regulate şi regulate speciale 

- s-a verificat respectarea de către operatorii de transport a Caietelor de sarcini, a Regulamentelor, a Contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate 

- în luna mai 2011 s-a actualizat Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în baza Legii nr. 92/2007, a Ordinului nr. 353/2007, 

ţinând cont de solicitări, în funcţie de necesităţile de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public interjudeţean 
- având în vedere art. II. alin. (1) din ordonanţa nr. 27/2010: actualele programe de transport valabile până la 30 iunie 2011 prin servicii regulate în trafic 

judeţean şi interjudeţean îşi menţin valabilitatea până la data de 30 aprilie 2013, am propus încheierea unui act adiţional la contractul de delegare a gestiunii 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate încheiat între Consiliul Judeţean Covasna şi operatorii de transport 
- în luna septembrie 2011, în urma schimbării legislaţiei din luna august, a fost înfiinţat comisia paritară pentru asigurarea propunerilor de atribuire a 

serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu în baza rezultatelor atribuirilor electronice, în componenţă cu 

câte un reprezentant din partea ARR Agenţia Covasna şi Consiliul Judeţean Covasna 
- s-au organizat şedinţe de atribuire în format electronic în lunile octombrie şi decembrie 2011 pentru traseele rămase neatribuite, nou introduse şi a celor 

pentru care au existat renunţări din Programul de transport judeţean, în urma cărora, după aprobarea prin hotărâre a Consiliul Judeţean Covasna, s-a atribuit traseul 

nr. 28. Aita Seacă – Băţanii Mari - Baraolt şi nr. 6 Sf. Gheorghe - Moacşa - Dalnic 
- pentru transportul public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, s-au analizat documentaţiile depuse, au fost propuse pentru adoptarea de hotărâri 

şi după aprobarea atribuirii prin hotărâre a Consiliul Judeţean Covasna, s-au eliberat 6 licenţe de traseu pe perioada valabilităţii contractelor încheiate în acest sens 

pentru traseele: Băţanii Mari - Baraolt, Zagon - Covasna, Oituz - Tg. Secuiesc, Sf. Gheorghe - Moacşa - Pădureni, Sf. Gheorghe - Araci şi Crasna - Ciumernic - 
Întorsura Buzăului, iar din cauza neîndeplinirii condiţiilor necesare, nu s-a aprobat eliberarea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului elevilor pe traseul 

Micfalău - Sf. Gheorghe 

- s-au analizat actele referitoare la înlocuirea autovehiculelor nominalizate pentru un traseu cu altele, la solicitarea operatorilor de transport în condiţiile legii şi 
s-a dat acordul Consiliului Judeţean pentru înlocuire 

- au fost soluţionate reclamaţiile venite din partea publicului călător şi a consiliilor locale referitoare la transportul public de persoane 

- în urma reclamaţiilor primite de la operatorii de transport din zona Baraolt, cu ajutorul ARR Agenţia Covasna şi a Poliţiei locale Baraolt s-au organizat 
acţiuni de limitare a transportului ilegal de persoane cu autovehicule neautorizate 

- la cererile primite de la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. CĂLĂTORI” S.A. Regionala de Transport Feroviar de Călători 

Braşov şi de la RTFC - Serviciul cercetare piaţă, vânzări, mers tren, am consultat cu fiecare consiliu local din judeţ şi conform solicitării cetăţenilor, am propus 
schimbarea orei de plecare al trenului pe ruta Braşov - Întorsura Buzăului de la ora 19,20 între orele 19,40 - 20,00. 

Biroul Urbanism şi G.I.S. 

activitatea în anul 2011 

I. În domeniul elaborării şi emiterii certificatelor de urbanism: 

- solicitări de emitere certificat de urbanism: 669 cazuri; 

- au fost emise 608 certificate de urbanism; 
- taxe încasate certificate de urbanism: 29.735 lei; 

- număr de avize emise de structura de specialitate: 35; 

- taxe încasate pentru structura de specialitate: 77 lei. 

II. În domeniul autorizării lucrărilor de construire/desfiinţare 
- valoarea totală a taxelor încasate pentru structura de specialitate 1032 lei; 

- solicitări de emitere a Autorizaţiei de construire/desfiinţare: 289/17, din care rezolvate favorabil: 266/17 (Autorizaţii emise); 
- valoarea totală a taxei încasate: 234.086/318 lei; 

- număr de regularizări de taxe: 93; 
- somaţii trimise beneficiarilor pentru regularizarea taxei de autorizare: 51. 

III. Activitatea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism 

S-au organizat 7 şedinţe de avizare în care au fost analizate următoarele: 
- 51 P.U.Z. 
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- 1 P.U.D. 

- P.U.G. 

S-au emis 61 avize tehnice. 

IV. Alte activităţi desfăşurate: 

1. Elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor de urbanism generale şi a Regulamentelor locale de urbanism aferente 
- întocmirea situaţiilor cu privire la actualizarea Planurilor de Urbanism Generale şi a Regulamentelor Locale de Urbanism şi a altor situaţii cerute de 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

2. Diferite comisii 

Membrii Serviciului urbanism şi G.I.S. participă la diferite comisii, cum ar fi: C.T.A.T.U. C.T.E., Comisia Judeţeană de fond funciar, Comisia paritară, etc. 

3. Controlarea activităţii serviciului de către Inspecţia în Construcţii 

- punerea la dispoziţia colectivului de control a documentaţiilor emise în perioada controlată (trimestrial), 

- transmiterea lunară a datelor solicitate de acest organ de control. 

V. G.I.S. 

- scanarea și digitizarea PUZ-urilor (majoritatea fiind deja scanate, altele încă mai au nevoie de schimbări ce au apărut ulterior, actualizarea documentelor 
existente, introducerea noilor PUZ-uri aprobate); 

- suport tehnic și scanări de mare volum pentru Direcția Dezvoltarea Teritoriului. 

- participarea permanentă la proiectul „Dezvoltarea instrumentelor moderne de planificare în Regiunea Centru utilizând tehnologia GIS” inițiat de către 
ADR 7 Centru. 

- suport tehnic pentru ședințele C.T.A.T.U. și alte ședințe în cadrul Direcției Dezvoltarea Teritoriului. 

- menționăm că, am făcut demersuri pentru eliberarea extraselor de Carte Funciară la diferite proiecte coordonate de Consiliul Judeţean Covasna. 

VI. Compartimentul documentaţii tehnice 

- preluarea cu Proces verbal de predare - primire a documentelor de la birourile Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului, respectiv 265 Autorizaţii de construire, 

662 Certificate de urbanism; 
- legarea acestor documente; 

- arhivarea şi înregistrarea documentelor, atât în registru separat cât şi pe calculator; 

- cartotecare; 
- evidenţa eliberării documentelor către birouri, la cererea acestora; 

- eliberare copii după documentaţiile aflate în dotarea compartimentului, la cererea persoanelor fizice şi juridice. 

Compartimentul Control Urbanism 

Compartimentul Control Urbanism are ca obiective principale reducerea numărului de construcţii ilegale prin intrarea în legalitate, respectarea cu stricteţe a 

Legii 50/1991 republicată, constatarea veridicităţii reclamaţiilor şi soluţionarea acestora şi a efectuat în această perioadă următoarele activităţi: 

- s-au efectuat controale privind disciplina în autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii în toate comunele şi oraşele din judeţul Covasna, conform 
programului de control aprobat; 

- proprietarii construcţiilor ilegale depistate au fost sancţionaţi contravenţional (în cazurile în care Legea 50/1991 republicată permite acest lucru) iar 

demersurile pentru intrarea în legalitate sunt în derulare, unele fiind finalizate; 
- se continuă crearea bazei de date, care cuprinde construcţiile realizate fără Autorizaţie de construire din judeţul Covasna; 

- au fost primite 11 de reclamaţii din care s-au soluţionat 8; 

- s-a participat la 32 de recepţii; 
- s-au făcut 25 de controale. 

Serviciului de Administrare a Drumurilor Judeţene pe anul 2011 

RAPORT 

În anul 2011, în cadrul administrării drumurilor publice Serviciul de Administrare a Drumurilor Judeţene a avut următoarele activităţi: 

a) asigurarea efectuării lucrărilor de întreţinere pe drumurile judeţene; 

b) investiţii; 
c) iniţierea, organizarea şi participarea la derularea procedurilor de achiziţii publice de atribuire a contractelor de lucrări, furnizare şi servicii legate de 

administrarea drumurilor; 

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

e) revizii curente ale drumurilor, podurilor şi pasajelor; 

f) revizii speciale ale drumurilor, podurilor şi pasajelor; 

g) activităţi legate de reabilitarea drumului judeţean DJ 121; 
h) lucrări de întreţinere şi de toaletizare a drumurilor judeţene executate cu autospeciala multifuncţională UNIMOG 400; 

i) urmărirea execuție lucrărilor, verificarea situaţiilor de lucrări, recepţionarea şi decontarea lucrărilor. 

A. ASIGURAREA EFECTUĂRII LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE PE DRUMURILE JUDEŢENE 

Sursele de finanţare ale acestor lucrări au fost fondurile asigurate din bugetul local al Consiliului Judeţean Covasna.  

Din bugetul local al Consiliului Judeţean Covasna s-au aprobat prin Hotărârea nr. 26/2011 pentru întreţinerea şi repararea drumurilor judeţene la începutul 

anului 2011, 5.901.000 lei, din care 100.000 lei pentru asigurarea funcţionării autospecialei multifuncţionale UNIMOG 400. Ulterior sau mai aprobat prin 

Hotărârea nr. 81/2011, 1.450.000 lei şi prin Hotărârea nr. 154/2011, 550.000 lei. 

Astfel suma totală alocată pentru lucrările de întreţinere a fost de 7.901.000 lei 
Serviciile şi lucrările de întreţinere plătite din bugetul local pe drumurile judeţene, au fost: 

- Servicii de Întreţinere curentă pe timp de iarnă; 

- Lucrări de Întreţinere curentă pe timp de vară; 
- Lucrări de Întreţinere periodică. 

- Serviciile de Întreţinere curentă pe timp de iarnă au constat din:  

- deszăpeziri şi combaterea poleiului în perioada 15 decembrie 2010 - 30 aprilie 2011 şi s-au cheltuit 1.871.718,71 lei  
- deszăpeziri şi combaterea poleiului în perioada 01 noiembrie-15 decembrie 2011 care au costat 375.348,48 lei. 

- intervenţii de urgenţă extra sezoniere: s-a intervenit în luna aprilie 2011 pe DJ-uri pentru deszăpezire şi degajare crengi (11.179,38 lei) şi în luna 

octombrie 2011 la deszăpezirea drumului DC 14 spre Comandău (6.717.45 lei). Total: 17.897,38 lei 

Total deszăpeziri achitate în anul 2011: 2.264.964,57 lei 

- La lucrările de Întreţinere curentă pe timp de vară situaţia se prezintă astfel: 

S-au cheltuit în total 2.686.678,89 lei după cum urmează: 

a) Plombări: 

S-au executat plombări pe drumurile judeţene în cantitate totală de 44.150 mp în  valoare totală de 2.272.047,42 lei (ANEXA 1.) 

b) Pietruiri de drumuri şi întreţinere sectoare pavate cu piatră cubică 

- Întreţinerea curentă a sectoarelor pietruite ale drumului judeţean DJ 121A S-au executat lucrări de reprofilare a părţii carosabile, pietruire, 

curăţirea podeţelor şi decolmatarea şanţurilor marginale şi aducerea la profil a acostamentelor în valoare de 76.391,83 lei. 

- Întreţinere curentă DC 14, s-au executat lucrări în valoare de 77.257,53 lei. 
- Întreţinere curentă a sectoarelor de drum pavate cu piatră cubică pe DJ 122. S-au executat lucrări valoare de 10.874,40 lei. 

Total valoare pietruiri de drumuri şi întreţinere sectoare pavate: 164.523.76 lei. 

c) Achiziţie mixtură stocabilă, folosită de formaţiunea de lucru a Serviciului de Administrare a Drumurilor Judeţene la întreţinerea drumurilor. 

Total: 7.727,68 lei. 

d) Întreţinere podeţe, expertizări poduri şi podeţe. (ANEXA 6) 

S-au reparat 7 buc de podeţe în valoare totală de 96.164,78 lei şi s-au comandat expertize în valoare totală de 60.760 lei. 

Total: 156.924,78 lei 
e) Lucrări experimentale, Tratarea fisurilor de pe DJ 121A şi DJ 121D 
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Total: 76.557,60 lei. 

f) Alte activităţi, (taluzare mal DJ 121C km 3+145 - km 3+170 în valoare de 8.520,16 lei, transport piatră cubică 377,49 lei).  

Total: 8.897,65 lei. 

- La lucrări de Întreţinere periodică, s-au executat lucrări în valoare totală de 2.837.165,83 lei după cum urmează: 

a) Covoare bituminoase 

s-au executat pe următoarele drumuri judeţene: 
 

Nr. 

crt. 
Indicativ drum Poziţia km 

Cantitatea 

[mp] 

Lungime 

[km] 

Valoare cu 

T.V.A. 

1 DJ 114 Mereni -Intrare Estelnic km 4+300 - km 7+040 16.440 2.740 782.807,04 

2 DJ 114 Valea Scurtă km 9+200 - km 10+100 5.400 0,900 257.126,40 

3 DJ 121A Várhegy - Inters. cu DC 18 Leţ km 23+584 - km 24+620 5.180 1,036 246.650,88 

4 DJ 121F intravilan Ghelinţa km 1+255 - km 2+040 4.300 0,785 204.748,80 

5 DJ 121F intravilan Hătuica km 10+700 - km 11+650 5.700 0,950 271.411,20 

6 DJ 121F intravilan Mărcuşa  km 18+718 - km 19+968 3.750 1,250 178.560,00 

7 DJ 131 Căpeni-Baraolt km 21+000 - km 23+900 17.000 2,900 831.234,00 

TOTAL 57.770 10,561 2.772.538,32 
 

b) Asigurarea siguranţei rutiere 

- S.A.D.J. prin formaţiunea de lucru a executat lucrări în vederea asigurării siguranţei rutiere constând în plantarea a 45 buc. stâlpi şi montarea a 55 

bucăţi de indicatoare rutiere. 
- s-au achiziţionat 145 de bucăţi de indicatoare rutiere şi 18 buc parapeţi din material plastic 1000/400/700 a60, în valoare totală de 24.950,16 lei. 

(ANEXA 2) 

- Execuţie marcaj rutier pe DJ 121B în valoare de 3.273,60 lei. 
- s-au executat lucrări de toaletizare ale drumurilor cu autospeciala multifuncţională UNIMOG 400 pentru asigurarea vizibilităţii circulaţiei rutiere, 

activitate descrisă mai detaliat la punctual H.  

Total: 28.223,76 lei. 

c) Lucrări de sprijinire şi consolidare până la 200 mc 
- Consolidare taluz pe DJ 122 zona km 2+850 

Total: 36.403,75 lei. 

Din fondurile destinate pentru întreţinerea drumurilor judeţene s-au mai achitat  avize ,taxe şi cheltuieli legate de supravegherea lucrărilor (diriginţ de şantier). 

Total: 9.483,66 lei. 

TOTAL pentru asigurarea efectuării serviciilor şi executarea lucrărilor de întreţinere pe drumurile judeţene s-au cheltuit: 7.798.292,95 lei. 

B. INVESTIŢII 

În acest scop sursele financiare au fost asigurate prin Hotărârea nr. 26/2011 a C.J. Covasna, astfel: 

- 520.000 lei pentru finalizarea lucrărilor de „Înlăturarea efectelor calamităţilor naturale din anul 2010 de pe DJ 121A, km 42+000-km 42+300, jud. 
Covasna”; 

- 400.000 lei pentru „Finalizarea lucrărilor de Înlăturarea efectelor inundaţiilor din anul 2010 la podul din Belin de pe drumul judeţean DJ 103E km 

18+503”; 
- 1.240.000. lei pentru achiziţionarea unei autospeciale multifuncţionale UNIMOG 400, pentru executarea diferitelor lucrări de întreţinere comună şi de 

toaletizare a drumurilor judeţene.  

Total: 2.160.000 lei 

Aceşti bani s-au cheltuit după cum este arătat în tabel: 
 

Nr. 

crt. 
Drumul Denumirea lucrării, serviciului sau produsului achiziţionat  

Valoare lucrare 

achitată cu TVA 

inclus 

Executant/ 

Furnizor 

1 DJ 121A 
0,7% din valoarea decontată a lucrării Înlăturarea efectelor calamităţilor 

naturale din anul 2010 de pe DJ 121A, km 42+000-km 42+300, jud. Covasna 
2,742.85 

Inspectoratul Teritorial în 

Construcţii Covasna 

2 DJ 121A 
Înlăturarea efectelor calamităţilor naturale din anul 2010 de pe DJ 121A, km 

42+000-km 42+300, jud. Covasna 
69,385.44 

Valdek Impex S.R.L. Sf. 

Gheorghe 

3 DJ 121A Dirigenţie de şantier DJ 121A km 42+000-42+300 3,918.36 PFA Nistor Neculai 

4 
 

Autospecială multifuncţională pentru întreţinere drumuri cu echipamente de 
lucru interschimbabile UNIMOG U400 

1,239,723.48 
Grădinariu Import Export 

SRL, Bucureşti 

5 DJ 121A 
Înlăturarea efectelor calamităţilor naturale din anul 2010 de pe DJ 121A, km 

42+000-km 42+300, jud. Covasna 
428,733.24 

Valdek Impex S.R.L. Sf. 

Gheorghe 

6 DJ 121A 
0,7% din valoarea decontată a lucrării Înlăturarea efectelor calamităţilor 

naturale din anul 2010 de pe DJ 121A, km 42+000-km 42+300, jud. Covasna 
2,420.27 

Inspectoratul Teritorial în 

Construcţii Covasna 

7 DJ 121A Dirigenţie de şantier DJ 121A km 42+000-42+300 3,457.53 PFA Nistor Neculai 

8 DJ 103E Aviz ELECTRICA 68.20 ______ 

9 DJ 121A Expertiză tehnică pasaj inferior de cale ferată la km 37+635 peste DJ 121A 8,680.00 RIMS CO S.R.L, Bucureşti 

10 DJ 121A Aviz CFR 337.28 CNCF CFR SA 

11 DJ 103E Aviz SGA 890.73 
 

12 DJ 103E Aviz MEDIU 500.00 
 

13 DJ 103E 
Întocmire documentaţie tehnică de avizare şi DTAC pentru Pod Belin DJ 

103E, km 18+503 
9,920.00 

PROEDER SRL Sf. 

Gheorghe 

14 DJ 103E 
Finalizarea lucrărilor de Înlăturarea efectelor inundaţiilor din anul 2010 la 
podul din Belin de pe drumul judeţean DJ 103E km 18+503 

319,806.42 ZOLD UT SRL, Racoşu de 
Sus,  66,235.57 

15 DJ 103E Dirigenţie de şantier DJ 103E Pod Belin 2,579.08 PFA Nistor Neculai 

TOTAL 2,159,398.45 
 

 

SUMA TOTALĂ CHELTUITĂ PENTRU INVESTIŢII ŞI LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE PRIVIND DRUMURILE JUDEŢENE ÎN ANUL 2011 DIN 
BUGETUL LOCAL AL CONSILIULUI JUDEŢEAN COVASNA, A FOST DE: 9.957.691,55 lei 

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

CONTRACTELOR DE LUCRĂRI, FURNIZARE ŞI SERVICII LEGATE DE ADMINISTRAREA DRUMURILOR 

Pentru toate lucrările de întreţinere şi reparaţii la drumurile judeţene cu finanţare din bugetul local, şi pentru achiziţia autospecialei UNIMOG 400, serviciul a 

participat la organizarea procedurilor de atribuire ale contractelor prin întocmirea fişelor de date, elaborarea caietelor de sarcini, , evaluarea ofertelor, întocmirea 

anexelor la contracte şi a asigurat urmărirea execuției lucrărilor, recepţionarea şi decontarea lucrărilor. 
În anul 2011 s-au derulat 10 proceduri de achiziţii publice astfel: 

 

Nr. 

crt. 
Drumul 

Poziţia 

kilometrică 
Denumirea lucrării Procedura de achiziţie 

1 DJ-uri Conform D.A. 
Întreţinerea curentă a drumurilor publice pe timp de vară - plombări pe 

drumurile judeţene din judeţul Covasna 
Licitaţie deschisă 

2 DJ-uri Conform D.A. Covoare bituminoase pe drumurile judeţene pe anul 2011 (38.720 mp) Licitaţie deschisă 
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Nr. 

crt. 
Drumul 

Poziţia 

kilometrică 
Denumirea lucrării Procedura de achiziţie 

3 DJ-uri Conform D.A. 
Întreţinerea curentă a drumurilor publice pe timp de vară - plombări pe 
drumurile judeţene din judeţul Covasna 

Negociere fără anunţ prealabil 

4 DJ Conform D.A. Covoare bituminoase pe drumurile judeţene pe anul 2011 (14.050 mp) Negociere fără anunţ prealabil 

5 DJ 131 Conform D.A. Covoare bituminoase pe drumurile judeţene pe anul 2011 (5.000 mp) Negociere fără anunţ prealabil 

6 DJ-uri Conform D.A. Întreţinerea curentă a drumurilor publice pe timp de iarnă din judeţul Covasna Licitaţie deschisă 

7 DJ 121 32+000 - 49+100 
Reabilitare drum judeţean DJ121 Covasna - Zăbala - Imeni - Catalina - Tg. 

Secuiesc, Km 32+000 - 49+100, judeţul Covasna 
Licitaţie deschisă 

8 DJ 121 32+000 - 49+100 
Reabilitare drum judeţean DJ121 Covasna - Zăbala - Imeni - Catalina - Tg. 
Secuiesc, Km 32+000 - 49+100, judeţul Covasna 

Negociere 

9 DJ-uri Conform D.A. 
Autospecială multifuncţională pentru întreţinere drumuri cu echipamente de 

lucru interschimbabile UNIMOG U400 
Licitaţie deschisă 

10 DJ 103E 18+503 
Finalizarea lucrărilor de Înlăturarea efectelor inundaţiilor din anul 2010 la 
podul din Belin de pe drumul judeţean DJ 103E km 18+503 

Licitaţie deschisă 

 

În afara procedurilor de achiziţie publică au mai fost derulate un număr de 26 achiziţii directe. 

D. ELIBERAREA DE ACORDURI ŞI AUTORIZAŢII PENTRU AMPLASAMENTELE OBIECTIVELOR PROPUSE 

A FI CONSTRUITE ÎN ZONA DRUMURILOR JUDEŢENE. 
Această activitate s-a efectuat conform Ordinului 571/M.T.C.T., în două faze: 

1. Acordul prealabil care se eliberează la cererea beneficiarului la faza de proiectare, pentru amplasarea unor construcţii sau instalaţii în zona drumurilor; 
2. Autorizaţia de amplasare şi acces la drum, care se eliberează înainte de începerea lucrărilor în zona drumului. 

Eliberarea acordurilor şi a autorizaţiilor s-a făcut pe bază de documentaţii depuse de către solicitanţi. 

În cursul anului 2011 s-au eliberat în total 60 de acorduri prealabile şi autorizaţii de amplasare şi acces la drum, în valoare totală de 14.243,28 lei. 

(ANEXA 3). 

E. REVIZII CURENTE ALE DRUMURILOR, PODURILOR ŞI PASAJELOR. 

Revizia drumurilor, podurilor, pasajelor are ca scop luarea din timp a măsurilor necesare desfăşurării circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă şi menţinerea 

permanentă a drumurilor în stare de viabilitate corespunzătoare. 

S-au verificat: partea carosabilă, acostamentele, taluzurile, şanţurile, parapeţii podurilor, indicatoarele de circulaţie, marcajele, lucrările de consolidări şi 
apărări, plantaţiile, podurile, podeţele şi pasajele. 

F. REVIZII SPECIALE ALE DRUMURILOR, PODURILOR ŞI PASAJELOR. 

Reviziile speciale s-au efectuat conform prevederilor „Normativului pentru revizia drumurilor publice indicativ AND 504-2007” în baza unor programe 
aprobate de şeful de serviciu. 

G. ACTIVITĂŢI LEGATE DE REABILITAREA DRUMULUI JUDEŢEAN DJ 121. 

Activitatea cea mai importantă a fost predarea către entităţile solicitante a pietrei cubice rezultate din desfacerea pavajului cu ocazia lucrării „Reabilitare drum 
judeţean DJ121 Covasna - Zăbala - Imeni - Catalina - Tg. Secuiesc, km 32+000 - 49+100, judeţul Covasna”, în baza Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 

64/2011 privind aprobarea acordării, cu titlu gratuit, a unor bunuri mobile aparţinând Consiliului Judeţean Covasna către unităţile administrativ-teritoriale din 

judeţul Covasna. 
În ANEXA 7 este arătată situaţia predărilor până la sfârşitul anului 2011.  

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

MULTIFUNCŢIONALĂ UNIMOG 400. 

Tabelul următor cuprinde lucrările efectuate în anul 2011 cu autospeciala UNIMOG 400:  
 

Denumirea lucrării U.M. Cantitate Cantitate totală 

Tăiere acostamente  100 mp 365.73 3,66 ha 

Cosire vegetaţie ierboasă 100 mp 8,881.39 88,81 ha 

Curăţire suprafeţe cu mătura mecanică  mp 91,300.00 9,13 ha 

Defrişare tufişuri, toaletare arbori, tăiere crengi  hectar 34.30 34,30 ha 

Plantare stâlpi pentru indicatoare rutiere  buc 406.00 406,00 buc 

Reprofilare, săpare şanţuri  100 m 8.00 800,00 m 
 

I. URMĂRIREA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR, VERIFICAREA SITUAŢIILOR DE LUCRĂRI, RECEPŢIONAREA ŞI DECONTAREA 

LUCRĂRILOR. 
În cursul anului 2011 s-a urmărit comportarea în timp şi s-a efectuat recepţia finală la un număr de 11 lucrări contractate în anii 2009 şi 2010. (ANEXA 4). 

În anul 2011 Serviciul de Administrare a Drumurilor Judeţene a efectuat urmărirea execuţiei a 37 lucrări şi servicii, verificarea situaţiilor de lucrări, recepţia la 

terminarea lucrărilor şi decontarea acestora. Aceste lucrări sunt prezentate în ANEXA 5. 

Protecţia naturii 

- începând cu anul 2011 în cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna funcţionează Compartimentul pentru protecţia 

naturii, dezvoltarea turismului; 
- au fost realizate studiile de fezabilitate pentru transformarea cantoanelor de la Hatod şi Bixad în puncte de informare arii naturale protejate; 

- a fost elaborat studiul de fezabilitate pentru construirea unui punct de informare arie naturală protejată la Estelnic, pentru siturile Tinovul Apa Roşie şi 

Apa Lină - Honcsok; 
- Consiliul Judeţean Covasna a obţinut dreptul de custodie al sitului Natura 2000 Mestecănişul de la Reci; 

- Consiliul Judeţean Covasna a obţinut dreptul de administrare al sitului Natura 2000 Munţii Bodoc-Baraolt, împreună cu situl Dealul Ciocaş - Dealul 

Viţelului; 
- se află în pregătire o cerere de finanţare care se va depune la POS Mediu, axa prioritară 4 în vederea obţinerii finanţării pentru măsurile de management 

ale siturilor Natura 2000 aflate în administrare şi custodie; 

- s-a elaborat şi transmis spre aprobare Regulamentul sitului Mestecănişul de la Reci; 

- au fost realizate şi amplasate 15 panouri de informare în Mestecăniş pe lângă punctele de acces în sit în vederea informării vizitatorilor asupra regulilor 

de vizitare. 

CFF Covasna-Comandău 

- cu ajutorul voluntarilor au fost realizate lucrări de conservare asupra locomotivei cu abur 763-247, fabricată în 1916 de firma Krauss München şi aflată 

pe lista patrimoniului naţional, categoria tezaur; 

- voluntarii au curăţat în parte planul înclinat de la Covasna, care este în pericol să fie acoperit de vegetaţie; 
- a fost obţinut de la armată prin Hotărârea de guvern nr. 693/2011 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din 

administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Consiliului Judeţean Covasna un tren de cale îngustă, compus dintr-o locomotivă cu abur 23 August 

şi 4 vagoane, urmează transportul garniturii la Sf. Gheorghe; 
- s-au continuat procedurile de obţinere a dreptului de proprietate a Ansamblului tehnic planul înclinat de la Covasna-Comandău, încă nu este finalizată 

pe nici o porţiune din cauză că SC Brafor SA nu are lichidator desemnat şi nu au fost finalizate procesele aflate pe rol la Tribunalul Sf. Gheorghe. 

Salvamont 

- au fost amenajate următoarele trasee montane: 

- două trasee în zona Sf. Gheorghe - Şugaş Băi; 

- un traseu în M-ţii Perşani în zona Cheilor Vârghişului; 
- creasta principală a Munţilor Carpaţi: pasul Oituz - Şandru Mare; 
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- reamenajarea traseului de bicicletă Sf. Gheorghe - Şugaş Băi („Zeroo Reloaded”). 

- salvatorii montani au participat la acţiuni de salvare şi prevenire a accidentelor montane atât pe teritoriul judeţului, cât şi la solicitare în afara acestuia (zona 

lacului Vulturilor, judeţul Buzău, dar accesibil dinspre Crasna, jud. Covasna). 

Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2011 

1. 1. ACTIVITATE PROMOŢIONALĂ 

1.1. EXPOZIŢII 

- EXPOZIŢIA „UTAZÁS 2011”  

- Data: 3-6 martie 2011.  
- Loc: Budapesta, complexul expoziţional Hungexpo  

- HOLIDAY MARKET 

- Data: 17-22 martie 2011 
- Loc: Bucureşti, Clădirea Parlamentului  

- TÂRGUL DE TURISM AL JUDEŢULUI VESZPRÉM  
- Data: 9-11 aprilie 2011. 

- Loc: Veszprém - Ungaria, Universitatea Pannon  

- ZILELE AGRICULTURII ALE JUDEŢULUI CSONGRÁD – ED. XVII  
- Data: 5-8 mai 2011. 

- Loc: Hódmezővásárhely - Ungaria, Centrul de Expoziţie Hód-Mezőgazda  

- Coexpozant: Camera Agricolă Judeţeană Covasna  

- ZILELE MAGHIARE DIN CLUJ 
- Data: 18-22 august 2011.  

- Loc: Cluj-Napoca, Str. M. Kogălniceanu 

- EXPOZIŢIA „UTAZÁS” 

- Data: 1-3 aprilie 2011 

- Loc: Szolnok, Centrul Cultural Aba-Novák 

- TRANSILVANIA TOURISM FAIR 

- Data: 13-15 mai 2011. 

- Loc: Braşov, Business Park 

- KÖRÖS VÖLGYI SOKADALOM 

- Data: 1-3 iulie 2011. 

- Loc: Gyula, P-ţa Cetăţii 

- TÂRGUL DE TURISM DE TOAMNĂ A ROMÂNIEI 

- Data: 3-6 noiembrie 2011. 

- Loc: Bucureşti, Centrul Expozițional Romexpo 

1.2. EDITARE DE MATERIALE PROMOŢIONALE: 

- HOINĂRIND PE PLAIURI COVĂSNENE (publicaţie invitativă, Ro) 

- JUDEŢUL COVASNA, ŢARA BORVIZELOR (caiet reclamă, Hu-Ro) 

- CARTE POȘTALA PROMOŢIONALĂ PENTRU APĂ MINERALĂ 

- CARTEA BORVIZELOR DIN JUDEŢUL COVASNA (pregătire, Hu) 

- PRODUS SECUIESC (pliant, Hu) 

2. EVENIMENTE ORGANIZATE 

- PARADA CÂRNAŢILOR - ED. A IX-A  

- Concurs de preparat cârnaţi cu echipe din ţară şi străinătate  
- Data: 21 mai 2011.  

- Loc: Sfântu Gheorghe, noua sală de sport  

- Coorganizator: ASIMCOV 

- STRADA JUDEŢELOR ÎNFRĂŢITE 

- Data: 6-8 mai 2011. 

- Loc: Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly 

- AQUARIUS - FESTIVALUL APEI MINERALE - ED. A V-A 

- Data: 23 iulie 2011. 

- Loc: Bodoc 
- Coorganizatori: Primăria Bodoc, Consiliul Judeţean Harghita  

- GALOPIADA SECUIASCĂ 

- Data: 20-21 august 2011. 
- Loc: Moacşa, Dealul Pivniţa Uriaşă 

- ORGANIZAREA MUNCII VOLUNTARE PENTRU CONSTRUIREA BĂII POPULARE DE APĂ MINERALĂ PSALLUS 

- Data: 13-23 iulie 2011. 
- Loc: Olteni, izvorul Psallus 

3. PROGRAM DE REABILITARE A PORŢILOR SECUIEŞTI 

- Suport financiar: Primăria Sf. Gheorghe 
- s-au construit: 3 porţi secuieşti (Chilieni, Coşeni, Sf. Gheorghe)  

4. ACTIVITĂŢI PERMANENTE 

- SERVICII DE GHID 
- CONSTRUIREA ŞI ACTUALIZAREA BAZEI DE DATE TURISTICE 

- ASISTENŢĂ LA ÎNFIINŢAREA ŞI CLASIFICAREA UNITĂŢILOR DE CAZARE 

- PROMOVAREA PRODUSELOR SECUIEȘTI, ŞI ACORDAREA MĂRCII COLECTIVE LA PRODUCĂTORI 
- INFORMAREA TURIŞTILOR LA BIROUL TURINFO COVASNA 

- COLABORARE CU ORGANIZAŢII PROFESIONALE DIN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE 

- PRACTICA STUDENŢILOR DIN LUZERN ÎN JUDEŢUL COVASNA, ÎMPREUNĂ CU STUDENŢII DE LA UBB SF. GHEORGHE 
- Coorganizatori: Casa de Cultură - Covasna, UBB Sf. Gheorghe - Data: 15-22 octombrie 2011. Loc: Cernat, Sâncrai, Covasna 

CELE MAI IMPORTANTE EVENIMENTE ORGANIZATE DE CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT ÎN 2011 

Parcul Europa  

Anul acesta am sărbătorit Ziua Europei într-un mod mai special, amenajând în centrul orașului Covasna „Parcul Europa”. Acest parc a constat din corturi 

tematice, în cadrul cărora echipe de liceu au prezentat câte un stat membru al UE, aducând astfel Europa mai aproape de cetățeni. 

Timp de aproape două ore, cei care au vizitat „Parcul Europa” au putut asculta muzică italiană și irlandeză, admira dansatorii spanioli și portughezi, 
precum și lalelele cortului olandez, de asemenea au putut degusta brânzeturile gouda, ceaiul negru și biscuiții specifici britanicilor și cornulețele vieneze. Trecătorii 

au vizionat și imagini cu atracțiile țărilor prezentate și chiar au deslușit misterele normelor de conduită franceze. 

La final organizatorii au premiat prezentările cele mai bine documentate, cele pline de culoare și cele mai inventive. 

Ziua familiilor covăsnene  

Consiliul Județean Covasna, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și Centrul Europe Direct Sfântu Gheorghe au organizat 

sâmbătă, 14 mai, în curtea Centrului de Studii Europene din Arcuș, Ziua Familiilor Covăsnene. Această zi a fost concepută de organizatori ca parte integrantă a 
Zilei Internaționale a Familiei. Evenimentul a fost bogat în programe special concepute familiilor. După ceremonia de deschidere și tăierea pâinii uriașe pregătită 
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special, cu ocazia acestei zile, punctul de atracție a fost parcul amenajat pentru copii, unde aceștia au putut participa la o mulțime de jocuri interesante și au avut 

oportunitatea să-și testeze imaginația și îndemânarea. Evenimentul s-a încheiat cu un concert al formației Kelekótya.  

Dezvoltarea băii tradiționale de la Peteni  

Continuând seria anilor tematici în 2011, județul nostru s-a alăturat Anului European al Voluntariatului, cu o serie de evenimente care s-au întins pe tot 

parcursul anului, cu scopul de a consolida mișcarea voluntară. Printre acestea s-a numărat și programul „Să-i dăm bătaie covăsneni”, program de renovare băilor 

tradiționale și de protecție a mediului cu ajutorul voluntarilor. În cadrul acesteia în iulie împreună cu voluntarii Consiliului Elevilor din Județul Covasna am 
renovat baia tradițională de la Peteni.  

Săptămâna Mobilității Europene  

În perioada 16-22 septembrie 2011, s-a desfăşurat a zecea ediţie a Săptămânii europene a mobilității, eveniment sărbătorit la nivelul întregii Uniuni 
Europene. 

Sâmbătă, 17 septembrie s-a desfășurat Concursul de alergare Șugaș, competiție organizată pentru al doilea an consecutiv de Centrul de Informare Europe 

Direct și Cercul de alergare „Gáll Lajos”. Evenimentul a fost organizat cu scopul de a influența pozitiv, pe termen lung, mobilitatea cetățenilor din orașul nostru, 
precum și îmbunătățirea sănătății și calității vieții acestora. 

În data de 22 septembrie, la Târgu Secuiesc, a fost organizat marșul bicicliștilor sub denumirea de „Critical Mass”, marș organizat cu ocazia Zilei 
europene fără mașini. Centrul de Informare Europe Direct a făcut echipă, în această zi, cu Asociația Soare Verde în scopul de a conștientiza cetățenii cu privire la 

necesitatea de a acţiona împotriva poluării cauzate de creşterea traficului motorizat în mediul urban și de a atrage atenția asupra problemelor de mediu și de 

sănătate a cetățenilor, cauzate de traficul aglomerat. În jur de 150 de persoane au participat la marșul bicicliștilor, foarte mulți dintre ei fiind copii de școală și de 
grădiniță 

Ziua Europeană a Limbilor  

La apelul lansat de Centrul de Informare Europe Direct din cadrul Consiliului Județean Covasna, între 26 septembrie și 7 octombrie, în patru școli din 
județul s-au desfășurat mai multe activități care au necesitat cunoștințe de limbi străine 

În data de 30 septembrie, la Școala Váradi József din Sfântu Gheorghe elevii și-au măsurat competențele lingvistice prin trei concursuri: printr-un quiz în 

limba engleză, un concurs de recitare, tot în limba engleză și un joc de activity, desfășurat în limba germană. 
La școala Tatrangi Sándor din Ozun elevii au participat la săptămâna intitulată „Șapte dintr-o lovitură”, cu activități de învățare și traducere în cadrul 

orelor de limba maghiară, lb. germană, lb. engleză, religie, muzică și educație civică. 

Elevii școlii Benedek Elek din Bățanii Mari și-au putut măsura cunoștințele în data 5 octombrie, la concursul pe grupe intitulat „Engleza și germana prin 
joc”. La acest concurs fiecare echipă a reprezentat o țară, în a cărei limbă, printre altele, au trebuit să se prezinte și să numere de la unu la zece. Am descoperit 

încântați, că mai ales cei mici au abordat, relativ ușor, limbi ca estona sau finlandeza. 

Pe 7 octombrie elevii de la Liceul Mircea Eliade din Întorsura Buzăului au participat la competiția intitulată „Grădinile Semiramidei”, unde nu s-a pus 
accent numai pe cunoașterea unor limbi străine, ci un rol important a jucat și creativitatea deoarece cele două probe au constat dintr-un concurs de cântat și redarea 

unei ore de clasă, desigur ambele într-o limbă străină. 

Gala voluntarilor din județul Covasna  

În data de 10 decembrie, 2011 Centrul de Informare Europe Direct, Consiliul Județean Covasna și Direcția Județeană pentru Tineret și Sport a organizat 

Gala Voluntarilor din Județul Covasna. 

Sub auspiciile Anului European al Voluntariatului cu această ocazie am invitat reprezentanți ai organizațiilor civile din județul nostru cu scopul a arăta 
aprecierea noastră față de munca voluntară depusă în sprijinul semenilor noștri. 

La gală au participat reprezentanți a peste 60 de organizații civile din județul nostru. Aceste organizații activează în diferite domenii, în domeniul social 

precum Filiala Sfântu Gheorghe a Organizației Caritas Alba Iulia, Crucea Roșie, Serviciul de Ajutor Maltez sau Asociația de Binefacere ”Sfânta Iustina”. Printre 
asociațiile de protecția mediului am premiat Asociația Soare Verde din Târgu Secuiesc, iar dintre cele de tineret Clubul de Tineret Sfântu Gheorghe, Centrul de 

Voluntariat HITI, Junior Business Club, Asociația de Tineret Ecou și Clubul de Debate Sfântu Gheorghe. Totodată au fost prezenți și premiați reprezentanții 

serviciilor voluntare de pompieri din localitățile județului Covasna. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

 

 

Raport de activitate pentru anul 2011 
 

În acest an am participat la ședințele ordinare, extraordinare și de comisie a consiliului județean. 

Am păstrat o legătură strânsă cu cetățenii din orașul Covasna cât și ai comunelor Zăbala și Brateș. Aceste întâlniri au avut un caracter organizat sau spontan. 

Am participat la diferite manifestări culturale, religioase și sportive. 
 

Covasna, 06 martie 2012  

Întocmit de Bándi Imre, 

Consilier județean, P.C.M. 

 

 
Consiliul Județean Covasna 

Comisia pentru amenajarea teritoriului urbanism, 

administrație publică locală, programe și investiții 
 

Raport de activitate pentru anul 2010 
 

Membrii comisiei: 

- Ambrus József - membru 
- Bartha Sándor - membru 

- Bándi Imre - membru 
- Tóth-Birtan Csaba - președinte 

- Zărnescu Gheorghe - secretar. 

Data ședințelor și numărul proiectelor de hotărâre și rapoartelor discutate: 
- 21.01.-8 p.h. și 6 rapoarte; 17.02.-27 p.h. și 5 rapoarte; 31.03.-13 p.h.; 22.04.-13 p.h.; 29.04-3 p.h.; 18.05.-12 p.h. și 2 rapoarte; 26.05.-1 p.h.; 16.06.-

7 p.h. și 2 rapoarte; 24.06.-2p.h.; 15.07.-8 p.h. și 7 rapoarte; 05.08.-19 p.h. și 3 rapoarte; 11.08.-1 p.h.; 16.09.-6 p.h. și 2 rapoarte; 20.10.-18 p.h.; 16.11.-8 p.h.; 

25.11.-1 p.h.; 16.12.-8 p.h. și 2 rapoarte; 22.12-3 p.h. 
În cele 18 ședințe s-au discutat și avizat favorabil 160 proiecte de hotărâri și 29 informări. 

Comisia s-a întrunit statutar de fiecare dată. În cursul anului 2009 s-au consemnat 3 absențe motivate. 

Comisia nu a respins nici un proiect de hotărâre, întrucât solicitările de modificare votate au fost rezolvate de aparatul de specialitate al Consiliului 
Județean. 

 

Sf. Gheorghe, 07.03.2012 

Președinte 

Tóth - Birtan Csaba 
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Consiliul Județean Covasna 

Comisia pentru amenajarea teritoriului urbanism, 

administrație publică locală, programe și investiții 
 

Raport de activitate pentru anul 2011 
 

Membrii comisiei: 
- Ambrus József - membru 

- Bartha Sándor - membru 

- Bándi Imre - membru 
- Tóth-Birtan Csaba - președinte 

- Zărnescu Gheorghe - secretar. 

Data ședințelor și numărul proiectelor de hotărâre și rapoartelor discutate: 
- 20.01.-4 p.h.; 27.01.-7 p.h. și 7 rapoarte; 02.02.-4 p.h.; 22.02.-18 p.h. și 8 rapoarte; 21.03.-14 p.h.; 24.04.-1 p.h.; 11.04.-5 p.h.; 26.04-15 p.h. și 2 

rapoarte; 24.05.-14 p.h. ; 26.05.-2 p.h.; 29.06.-11 p.h. și 1 raport; 30.06.-1p.h.; 26.07.-10 p.h. și 6 rapoarte; 23.08.-8 p.h. și 1 raport; 25.08.-1 p.h.; 27.09.-14 p.h.; 

29.09.-1 p.h.; 26.10.-17 p.h.; 31.10.-2 p.h.; 28.11.-16 p.h. și 2 rapoarte; 19.12.-12 p.h.  
În cele 18 ședințe s-au discutat și avizat favorabil 164 proiecte de hotărâri și 20 informări sau rapoarte.  

Comisia s-a întrunit statutar de fiecare dată. În cursul anului 2009 s-au consemnat 5 absențe motivate. 

Comisia a avizat nefavorabil un proiect de hotărâre privind organizarea unui referendum. 
 

Sf. Gheorghe, 07.03.2012 

Președinte 

Tóth - Birtan Csaba 

 

P.C.M.-Magyar Polgári Párt 

Fazakas Tibor-consilier județean-megyei tanácsos  
 

Raport de activitate - anul 2011 
 

Subsemnatul Fazaka Tibor, în calitate de consilier județean în fracțiunea P.C.M.- Magyar Polgári Párt, în cursul anului 2011, referitor la activitatea mea 
menționez următoarele: ca membru în comisia economică am participat la toate ședințele acestei comisii în cursul anului 2011, în mod activ, prin întrebări, sugestii, 

etc., asupra temelor aflate în dezbatere. 

Am participat la:-12 ședințe ordinare; 
-6 ședințe extraordinare. 

Cu ocazia intervențiilor la aceste ședințe ordinare și extraordinare am încercat să sugerez o gospodărire responsabilă a ”banului public”, am exprimat 

dezacordul meu față de discriminările practicate de fracțiunea U.D.M.R.-față de comunitățile conduse de un primar P.C.M.- în special Baraolt. În cadrul fracțiunii 
P.C.M.-M.P.P.-am fost printre inițiatorii proiectului de hotărâre 162/2011 privind organizarea referendumului local pentru înființarea Ținutului Secuiesc-

Székelyföld. 

În legătură cu audiențele pentru cetățeni, menționez ca acestea se bucură de o audiență scăzută, în continuare, iar cele mai frecvente probleme sunt legate de 
starea drumurilor agricole-Reci, distrugerea culturilor agricole de către animale sălbatice-Moacșa, furtul produselor agricole-Sf. Gheorghe, Reci, birocrația 

excesivă-Sf. Gheorghe (ex: procurarea timbrelor fiscale-judiciare). 

În continuare, consider că este nevoie de o descentralizare mai profundă-întărită cu o autonomie financiară mult mai mare. 
 

21.02.2012 

Cu stimă, 
ec. Fazakas Tibor 

Consilier Județean P.C.M.-M.P.P. 
 

Participarea domnului Fazakas Tibor la ședințele Consiliului Județean Covasna și la ședințele comisiilor de specialitate, în anul 2011 
 

I. Ședințele Consiliului Județean Covasna 
 

Ședințe ordinare Ședințe extraordinare 

27 ianuarie-prezent 12 ianuarie-prezent 

24 februarie-prezent 10 februarie -prezent 

24 martie-prezent 11 aprilie-prezent 

28 aprilie- prezent 01 august- prezent 

26 mai- prezent 08 septembrie- prezent 

30 iunie- prezent 12 septembrie- prezent 

28 iulie- prezent  

25 august- prezent  

29 septembrie- prezent  

31 octombrie- prezent  

30 noiembrie- prezent  

21 decembrie- prezent  
 

II. Ședințele Comisiei Economice, Buget-finanțe, Prognoze și Patrimoniu 
 

19 ianuarie-prezent 

27 ianuarie- prezent 

08 februarie- prezent 
23 februarie- prezent 

22 martie- prezent 

24 martie- prezent 
11 aprilie- prezent 

26 aprilie- prezent 

24 mai- prezent 
26 mai- prezent 

29 iunie- prezent 

30 iunie- prezent 
27 iulie-prezent 

24 august- prezent 

25 august- prezent 
28 septembrie- prezent 

29 septembrie- prezent 
26 octombrie- prezent 

31 octombrie- prezent 

28 noiembrie- prezent 
19 decembrie- prezent 
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Consiliul Județean Covasna 

Consilier Județean Nagy András 

Partidul Civic Maghiar-Magyar Polgári Párt 
Comisia pentru Dezvoltarea Afacerilor, Comerț, 

Turism, Dezvoltare Rurală, Agricultură și Silvicultură 
 

Raport privind activitatea pe anul 2011 
 

Consilierii județeni în exercitarea mandatului sunt în serviciul colectivității locale. Având la bază acest considerent, în temeiul art. 51, alin. (4) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ”fiecare consilier, precum…sunt obligați să prezinte un raport 
anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului”. Această obligație a aleșilor locali, este reglementată și prin art. 138 al Regulamentului de 

organizare și funcționare al Consiliului Județean Covasna, aprobat prin Hotărârea nr. 132/2006, republicată. 

În vederea îndeplinirii atribuțiilor de consilier județean și de membru în Comisia pentru dezvoltarea afacerilor, comerț, turism, dezvoltare rurală, agricultură și 
silvicultură am considerat și consider ca prioritate al activității mele, dezvoltarea economico-socială a județului și a colectivității pe care-l reprezint în consiliu. 

Am ținut legătura permanentă cu membrii colectivității pentru a cunoaște problemele cu ce se confruntă și de a acorda sprijin preponderent în sistemul 

serviciilor sociale de sănătate, transmițând și luând atitudine în organismele locale și naționale. 

Ședințe ale consiliului județean: 

În perioada pentru care fac prezenta raportare am participat la toate ședințele Consiliului Județean Covasna. 
 

Ședințe ordinare Ședințe extraordinare 

27 ianuarie-prezent 12 ianuarie-prezent 

24 februarie-prezent 10 februarie-prezent 

24 martie-prezent 11 aprilie-prezent 

28 aprilie- prezent 01 august- prezent 

26 mai- prezent 08 septembrie- prezent 

30 iunie- prezent 12 septembrie- prezent 

28 iulie- prezent  

25 august- prezent  

29 septembrie- prezent  

31 octombrie- prezent  

30 noiembrie- prezent  

21 decembrie- prezent  
 

Ședințe ale comisiilor de specialitate 
 

19 ianuarie-prezent 

27 ianuarie- prezent 

08 februarie- prezent 
22 februarie- prezent 

22 martie- prezent 

24 martie- prezent 
11 aprilie- prezent 

27 aprilie- prezent 

24 mai- prezent 
26 mai- prezent 

28 iunie- prezent 

30 iunie- prezent 
26 iulie-prezent 

23 august- prezent 

25 august- prezent 
27 septembrie- prezent 

29 septembrie- prezent 

25 octombrie- prezent 
31 octombrie- prezent 

28 noiembrie- prezent 
20 decembrie- prezent 

În exercitarea calității de membru al Comisiei pentru Dezvoltarea Afacerilor, Comerț, Turism, Dezvoltare Rurală, Agricultură și Silvicultură, am participat la 

toate ședințele comisiei în anul 2011, unde au fost analizate și avizate, în unele cazuri cu amendamente și propuneri proiecte de hotărâri care reglementează: 
- situația economico-financiară; 

- execuția contului de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul expirat; 

- bugetul propriu al județului precum și a instituțiilor subordonate, de interes județean; 
- repartizarea pe comune, orașe și municipii a cotei din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau din alte surse, în condițiile legii; 

- repartizarea sumelor alocate pentru echilibrarea bugetelor locale; 

- modul de utilizare a rezervei bugetare; 
- împrumuturile, virările de credite; 

- impozitele și taxele județene, precum și taxele speciale; 

- programe și prognozele de dezvoltare economică-socială; 
- administrarea domeniului public și privat al județului Covasna; 

- închirierea, concesionarea, darea în administrare sau în folosință gratuită a bunurilor aparținând domeniului public și privat al județului; 

- contractarea prin licitații publice de lucrări și servicii de utilitate publică; 

- acordarea sprijinelor financiare pentru acțiuni culturale, a cultelor religioase precum și pentru activități educativ-științifice și sportive; 

- alocarea fondurilor necesare pentru instituțiile culturale și sociale, precum pentru protecția copilului; 

- alte probleme/materiale trimise spre avizare. 

Întâlniri cu cetățenii, audiențe. 

Având în vedere prevederile art. 51, alin. (3) coroborat cu art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, reglementează ”Consilierii sunt obligați, ca în îndeplinirea mandatului, să organizeze periodic întâlniri cu cetățenii și să acorde 
audiențe”. 

Legea privind Statutul aleșilor locali nr. 393/2004, cu modificările și completările ulterioare, la art. 50, alin. (2) precum și Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Covasna, aprobat prin Hotărârea nr. 132/2006, cu modificările și completările ulterioare, la art. 132, alin. (2) reglementează 
”Aleșii locali sunt obligați, ca în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puțin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetățenii, să acorde audiențe…” 

Consiliul Județean Covasna prin Hotărârea nr. 9/2011 a aprobat Programul de audiențe și organizarea întâlnirilor cu cetățenii în baza opțiunilor noastre. 

- 23.03.2011, ora 14,00, Sf. Gheorghe, str. Presei nr. 4, Casa Incubator de afaceri; 
- 24.05.2011, ora 14,00 SC Farmacia Elixir SRL, str. Lt. Păiuș David, bl. 51; 

- 09.08.2011, ora 14,00 Sf. Gheorghe, str. Grigore Bălan, bl. 15, sc. LM, Farmacia Dona; 

- 31.10.2011, ora 10,00 Sf. Gheorghe, str. Gróf Mikó Imre, nr. 4, Farmacia Dona 129. 
Programul de audiențe și întâlniri cu cetățenii mai sus arătat, am respectat și problemele cele mai frecvente ridicate cu aceste ocazii au fost următoarele: 
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-asigurarea unor prestații/servicii de sănătate și sociale mai bune și eficiente pentru cetățeni. În calitatea mea de Președinte al Colegiului Farmaciștilor din 

județul Covasna și de consilier județean, am acționat în vederea transpunerii multiplelor solicitări, de extindere a rețelei farmaceutice în mediul rural. Ca susținere a 

motivării de realizare a acestei solicitări au fost argumentele/problemele ridicate de cetățeni și autoritățile locale, ca de ex.: îmbătrânirea populației, starea de 
sănătate, imposibilitatea de a se deplasa la distanțe mari, pensii-venituri în general mici, distanțe mari până la farmacia cea mai apropiată (într-o altă localitate) și 

altele. În consecință printr-o strânsă colaborare și coordonare, dintre Colegiul Farmaciștilor din județul nostru și autoritățile locale, a fost deschis o nouă farmacie 

în localitatea Reci și o drogherie în satul Lunga care aparține municipiului Tg. Secuiesc; 
-dezvoltarea rețelei de farmacii a fost o preocupare permanentă, a cărui rezultat s-a concretizat în anul pentru care se face raportarea prin deschiderea la Piața 

centrală a farmaciei Salvia III și lângă supermarketul Penny a farmaciei Farmaline III, ambele în municipiul Sf. Gheorghe; 

-pentru o mai bună deservire a populației unele unități farmaceutice au fost relocate; 
-în momentul de față se parcurg procedurile pentru deschiderea unui punct farmaceutic în comuna Dobârlău, început din anul 2010; 

-asigurarea aprovizionării cu medicamente, lipsa fondurilor pentru medicamentele gratuite și compensate, prin Programul național de sănătate, pe tot 

parcursul anului 2011, am reușit asigurarea medicației necesare, evident în condițiile în care din lipsă de fonduri au fost restanțe mari la decontări către farmacii. În 
acest sens am transmis petiții Președintelui României, Primului Ministru și Ministrului Sănătății prin care am semnalat mai multe disfuncții în sistemul de 

aprovizionare cu medicamente a județului nostru. Merită de menționat că aceste petiții au fost transmise prin amabilitatea și ajutorul d-lui prefect György Ervin. 
-s-a solicitat la nivelul municipiilor și orașelor asigurarea serviciului de permanență. În colaborare cu farmaciile și autoritățile administrației publice locale 

am reușit să realizăm gărzi și servicii de permanență la sfârșit de săptămână și în zilele de sărbători legale în Sf. Gheorghe, Tg. Secuiesc, Covasna și este în curs de 

rezolvare în Baraolt și Întorsura Buzăului. 

Sesiuni de instruire. 

- în domeniile legate de administrația publică: nu am participat; 

- în domeniul profesional: da; 
- în luna noiembrie au avut loc alegerile pentru conducerea Colegiului Farmaciștilor din județul Covasna, pentru mandatul 2011-2015, ocazie cu care am fost 

reales în funcția de președinte pentru un nou mandat. 

Activitatea în teritoriu. 

În calitate de consilier județean al Partidului Civic Maghiar-Magyar Polgári Párt, am participat la ședințele organelor de conducere precum și al organizațiilor 

din teritoriu, ocazie cu care am dezbătut, analizat și am stabilit măsuri pentru rezolvarea problemelor interne de partid cât și a celor ridicate de membrii 

organizațiilor, care probleme sunt preponderent economico-sociale. 
În exercitarea mandatului de consilier județean, am colaborat direct și eficient cu aparatul de specialitate al Consiliului Județean Covasna, care mi-a oferit 

întotdeauna cu promptitudine și profesionalism date, informații și asistență de specialitate în vederea îndeplinirii atribuțiilor și obligațiilor de consilier județean. 
 

Sf. Gheorghe la 07 martie 2012 

Nagy András 

 

Consiliul Județean Covasna 

Consilier: Tóth - Birtan Csaba 

U.D.M.R 
Comisia pentru amenajarea teritoriului urbanism, 

administrație publică locală, programe și investiții 
 

Raport anual asupra activității desfășurate în anul 2010 
 

Participare la ședințele Consiliului Județean: Ședințe ordinare: de 11 ori din totalul de 12 ocazii – 1 absență pe motiv de concediu; 

Ședințe extraordinare: de 10 ori din 10 ocazii. 

Participare la ședințe de comisie de specialitate: 18 ori din 18 ocazii. 
Întâlniri cu cetățenii: Ojdula-28.06; Ghelința 02.09; Vâlcele 20.09; Aita Mare 04.12. 

Audiențe: 

- 18.02. și 17.11. Arcuș - sediul primăriei; 
- 23.01. și 23.10. Bixad – sediul primăriei; 

- 18.03, 13.05. și 09.12. Sf. Gheorghe – sediul U.D.M.R. 

Contacte cu autoritățile publice: 

-Participare la ședințe de consilii locale: Comandău 26.07.; Bățani Mari și Hăghig 29.09; Vâlcele 28.10. – explicații legate de proiectul județean de 

gestionare a deșeurilor; 

-Întâlniri cu primarii și viceprimarii în Brețcu, Turia, Cernat, Ghelința, Sânzieni, Bodoc, Vârghiș, Ozun, Ghidfalău, Bixad; 

Reprezentare în comisii speciale: 

-Comisia tehnică de avizare C.T.A.T.U.; 
-Participare în calitate de președinte la lucrările comisiei de evaluare a cererilor de finanțare pentru realizare de terenuri de joacă în mediul rural; 

-Participare în comisia de evaluare în cadrul concursului „Cel mai îngrijit sat din jud. Covasna”. 
 

Sf. Gheorghe la 07.03.2012 

Consilier Județean 

Tóth - Birtan Csaba 

 
Consiliul Județean Covasna 

Consilier: Tóth - Birtan Csaba 

U.D.M.R 
Comisia pentru amenajarea teritoriului urbanism, 

administrație publică locală, programe și investiții 
 

Raport anual asupra activității desfășurate în anul 2011 
 

Participare la ședințele Consiliului Județean: Ședințe ordinare: de 11 ori din totalul de 12 ocazii – 1 absență pe motiv de concediu; 

Ședințe extraordinare: de 5 ori din 6 ocazii. 

Participare la ședințe de comisie de specialitate: 19 ori din 21 ocazii. 

Audiențe: 

- 23.02.; 25.05.; 24.08. și 24.11. Arcuș - sediul primăriei; 

- 23.03., 22.06., 28.09 și 14.12. Bixad – sediul primăriei; 

- 27.01., 28.04, 28.07. și 27.10. Sf. Gheorghe – sediul U.D.M.R. 

Contacte cu autoritățile publice: 

- Participare în comisia de evaluare în cadrul concursului „Cel mai îngrijit sat din jud. Covasna”, vizite documentare în cele 10 comune participante; 

- Participare la întâlnirea primarilor din zona Covasna-Brateș 12 mai 2011; 
- Întâlnire cu primarii din zona Baraolt-Bățani Mari 21 iunie 2011. 

Reprezentare în comisii speciale: 

- Comisia tehnică de avizare C.T.A.T.U.; 
- Participare în calitate de președinte la lucrările comisiei de evaluare a cererilor de finanțare pentru realizare de terenuri de joacă în mediul rural. 

Alte manifestări: 

- Participare la ședința de constituire a Clusterului Green Energy; 
- Participare la Conferința CEDD București 12-13 aprilie 2011; 

- Meciul de fotbal dintre CL Sf. Gheorghe și CJ Covasna 4 iunie 2011. 
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Numiri: 

Numire ca reprezentant al Consiliului Județean în adunarea generală a ADI Turistică Csomád-Bálványos. 
 

Sf. Gheorghe la 07.03.2012 

Consilier Județean 

Tóth - Birtan Csaba 
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