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HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN COVASNA 
 

   

Nr. 
 

Hotărârea 
 

Pag. 
 

162 privind aprobarea încheierii unui Contract de 

parteneriat între Județul Covasna prin Consiliul 

Județean Covasna și Teatrul Andrei Mureșanu - 

Sfântu Gheorghe, în vederea organizării și 

finanțării manifestării cultural-teatrale Festival 

Național de Debut în Regie „DbutanT” - Sfântu 

Gheorghe, 30 octombrie - 4 noiembrie 2017 
 

4 

163 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Covasna nr. 86/2017 privind finanțarea 

nerambursabilă din fonduri publice a programelor, 

proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități 

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

sprijinul financiar acordat unităților de cult din 

bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2017 
 

5 

164 cu privire la rectificarea bugetului propriu al 

Judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de 

interes judeţean pe anul 2017 
 

5 

165 pentru aprobarea regulamentului privind condițiile, 

criteriile și procedura de finanțare a programelor 

sportive, în baza prevederilor Legii educației fizice 

și sportului nr. 69/2000, cu modificările și 

completările ulterioare 
 

9 

166 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr. 126/2017 privind 

stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor 

publice și contractuale din cadrul familiei 

ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Covasna și în cadrul serviciilor publice din 

subordinea Consiliului Județean Covasna 
 

22 

167 privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice 
 

22 

168 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr. 111/2017 privind 

aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție și a indicatorilor tehnico - economici 

pentru obiectivul de investiții „Modernizare Centru 

de Educație a Adulților” 

23 

 

 

 

T A R T A L O M 
 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI 
 

   

Szám 
 

Határozat 
 

Oldal 
 

162 Kovászna megye, Kovászna Megye Tanácsa által és a 

sepsiszentgyörgyi Andrei Mureșanu Színház közötti 

társulási szerződés jóváhagyására a DbutanT 

bemutatkozó rendezők országos fesztiválja - 

Sepsiszentgyörgy, 2017. október 30 - november 4. 

kulturális-színházi rendezvény szervezésére és 

finanszírozására 
 

4 

163 a művelődési programok és tevékenységek, 

tudományos-oktatási, sport, szabadidős és ifjúsági 

tevékenységek, valamint az egyházak Kovászna 

Megye Tanácsa 2017. évi költségvetéséből való 

vissza nem térítendő anyagi támogatására vonatkozó 

2017/86-os számú határozat módosítására 

 
 

5 

164 Kovászna megye és a megyei érdekeltségű 

közintézmények 2017-es évi költségvetésének 

kiigazítására 
 

5 

165 a sportprogramok finanszírozási feltételeire, 

követelményeire és módszertanára vonatkozó 

szabályzat jóváhagyásáról, az utólagosan 

módosított és kiegészített, 2000/69-es számú 

Testnevelési- és sporttörvény előírásai alapján 
 

9 

166 a Közigazgatás foglalkozási család keretén belül, 

Kovászna Megye Tanácsa saját szakapparátusánál és 

az alárendelt közszolgáltatásoknál a köztisztviselői és 

szerződéses alkalmazotti tisztségek alapfizetéseinek a 

meghatározására vonatkozó Kovászna Megye 

Tanácsa 2017/126-os számú Határozta 2-es számú 

mellékletének a kiegészítésére 

 
 

22 

167 egyes jogi szolgáltatások megvásárlásának jóváhagyására 
 

22 

168 a Felnőttoktatási Központ korszerűsítése beruházás 

beavatkozási munkálatok véleményezési 

dokumentációjának és műszaki-gazdasági 

mutatóinak a jóváhagyására vonakozó Kovászna 

Megye Tanácsa 2017/111-es számú Határozata 2-

es számú mellékletének a kiegészítésére 
 

23 
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S U M A R 
 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN COVASNA 
 

   

Nr. 
 

Hotărârea 
 

Pag. 
 

169 privind numirea comisiei de evaluare a 

documentațiilor în ceea ce privește scopul urmărit 

prin programele/proiectele de activitate sportivă, 

precum și încadrarea în prevederile regulamentului 

privind condițiile, criteriile și procedura de 

finanțare a programelor sportive, respectiv a 

cuantumului finanțării solicitate defalcate pe 

categoriile de cheltuieli 
 

24 

170 cu privire la rectificarea bugetului propriu al 

judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de 

interes judeţean pe anul 2017 
 

25 

171 cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe 

trimestrul III 2017 
 

33 

172 cu privire la rectificarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2017 
 

39 

173 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr. 26/2017 cu privire la 

repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile 

județene și comunale, respectiv a cotei de 20% din 

sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi a 

celor 20% din sumele aferente cotei de 18,5% din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 

pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020 
 

41 

174 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice pentru anul 2018 din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi din 

cadrul instituţiilor publice subordonate acestuia 
 

41 

175 privind stabilirea indemnizațiilor de periculozitate 

și a indemnizației de hrană pentru salvatorii 

montani din cadrul Centrului Județean pentru 

Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont, 

pe perioada desfășurării activităților de patrulare și 

de salvare în munți 
 

45 

176 privind aprobarea Statului de funcții al Bibliotecii 

Județene „Bod Péter” - Bod Péter Megyei Könyvtár 
 

45 

177 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții 

ale Școlii Populare de Arte şi Meserii Sfântu 

Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy 
 

46 

178 privind aprobarea Statului de funcții al Centrului de 

Cultură al Județului Covasna - Kovászna Megyei 

Művelődési Központ 
 

47 

179 privind aprobarea proiectului actului adițional la 

Contractul de comodat nr. 392/02.08.2012 încheiat 

între județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna 

și ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ AQUASIC KÖZÖSSÉGEK 

KÖZTI TÁRSULÁS 
 

48 

180 privind aprobarea proiectului actului adițional la 

Contractul de administrare nr. 205/31.07.2006 

încheiat între Consiliul Județean Covasna și 

Direcția de Sănătate Publică Covasna 
 

49 

181 cu privire la acordarea unui mandat special 

reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea 

Generală a Acţionarilor Societății Gospodărie 

Comunală S.A. - Sfântu Gheorghe 
 

50 

182 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 38/2001 privind însuşirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al judeţului 
 

50 

 

 

 

 

T A R T A L O M 
 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI 
 

   

Szám 
 

Határozat 
 

Oldal 
 

169 a sportprogramok/pályázatok dokumentációjának 

az elvárt célnak, a sportprogramok finanszírozási 

feltételeire, követelményeire és módszertanára 

vonatkozó szabályzatnak való megfelelését, 

valamint a kért finanszírozás nagyságát és 

költségnemenkénti felosztását kiértékelő bizottság 

kinevezésére 

 
 

24 

170 Kovászna megye és a megyei érdekeltségű 

közintézmények 2017-es évi költségvetésének 

kiigazítására 
 

25 

171 a 2017-es költségvetések III. negyedévi 

végrehajtásának jóváhagyásáról 
 

33 

172 a külföldi vissza nem térítendő pénzalapok 2017-es 

évi költségvetésének kiigazítására 
 

39 

173 Kovászna Megye Tanácsa 2017/26-os számú 

határozata 3-as számú mellékletének módosítására és 

kiegészítésére a hozzáadott értékadóból a megyei és 

községi utakra elkülönített összegek elosztásáról, 

valamint a helyi költségvetések kiegyensúlyozására 

a hozzáadott értékadóból elkülönített 20%-os 

összegek és a jövedelemadóból leosztott 18,5%-os 

hányadok 20%-ának területi-közigazgatási egységek 

közötti elosztásáról a 2017-es évre és a 2018-2020-as 

időszakra szóló becslésekről 
 

41 

174 Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa és az 

alárendelt közintézmények köztisztségeinek 2018-

as évi betöltési tervének jóváhagyásáról 

 
 

41 

175 a Természetvédelmi, Vidékfejlesztési és Hegyimentő 

Megyei Központ hegyvidéki járőrözési és mentési 

tevékenységeiben részt vevő hegyimentőket megillető 

veszélyességi pótlék és étkezési juttatás mértékeinek a 

megállapítására 

 
 

45 

176 a Bod Péter Megyei Könyvtár tisztségjegyzékének 

jóváhagyására 
 

45 

177 a sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola szervezeti 

felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról 

 
 

46 

178 a Kovászna Megyei Művelődési Központ szervezeti 

felépítésének és tisztségjegyzékének a jóváhagyására 

 
 

47 

179 a Kovászna Megye Tanácsán keresztül, Kovászna 

Megye és az AQUASIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI 

TÁRSULÁS között megkötött 2012.08.02/392-es 

számú haszon-kölcsön szerződés kiegészítő 

irattervezet jóváhagyására 

 
 

48 

180 a Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei 

Közegészségügyi Igazgatóság között megkötött 

2006.07.31/205-ös számú kezelési szerződés 

kiegészítő irattervezete jóváhagyására 
 

49 

181 egy speciális felhatalmazás megadására Kovászna  

megye képviselőjének a sepsiszentgyörgyi Közművek 

Társaság Részvényesei Közgyűlésében 

 
 

50 

182 a Megye közvagyoni leltárának elsajátításáról 

szóló Kovászna Megye Tanácsa 2001/38-as számú 

határozata mellékletének a módosítására 
 

50 
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S U M A R 
 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN COVASNA 
 

   

Nr. 
 

Hotărârea 
 

Pag. 
 

183 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Județean 

Covasna nr. 161/2017 privind constituirea cu titlu 

gratuit a dreptului de uz și a dreptului de servitute de 

trecere subterană pentru conducta de refulare ce 

urmărește zona de siguranță a DJ121A în favoarea 

Comunei Ghidfalău în vederea realizării obiectivului 

de investiție „Extinderea canalizării menajere a 

localității Angheluș din comuna Ghidfalău” 

 
 

59 

184 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 

60/2016 cu privire la stabilirea normativului de 

dotare cu autoturisme şi consumul lunar de 

carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi 

instituţiile publice de interes judeţean 

 
 

59 

185 privind aprobarea prețurilor ce vor fi aplicate de 

societatea comercială Drumuri și Poduri Covasna 

S.A. în calitate de operator în relația cu Județul 

Covasna 
 

59 

186 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 202/2013 privind aprobarea 

staţiilor pentru transport public în vederea 

întocmirii caietelor de sarcini pe baza hotărârii de 

atribuire emis de Consiliul Judeţean Covasna 
 

60 

187 privind aprobarea modelului Actului adițional nr. 1 

la Convenția de Asociere încheiată între județul 

Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe 

prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu 

Gheorghe și Fundația „Sera România” 
 

61 

188 privind aprobarea încheierii unui Contract de 

asociere între Județul Covasna prin Consiliul 

Judeţean Covasna, Instituția Prefectului - Județul 

Covasna și Asociația de Tineret „Ecou”, în vederea 

organizării şi finanţării manifestării Zilei Naționale 

a României în anul 2017 
 

62 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 

 

T A R T A L O M 
 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI 
 

   

Szám 
 

Határozat 
 

Oldal 
 

183 Gidófalva község részére, a Gidófalva községi 

Angyalos helység háztartási kanalizálásának a 

kiterjesztése fejlesztési létesítmény megvalósításához 

a DJ121A megyei út biztonsági övezetét követő 

talajvízmentesítő vezeték földalatti átvezetésének az 

ingyenes jogcímen történő használati és szolgalmi 

jogának a létrehozására vonatkozó Kovászna Megye 

Tanácsa 2017/161-es számú határozatának a 

visszavonására 
 

59 

184 Kovászna Megye Tanácsának és a megyei 

érdekeltségű közintézményeknek gépkocsikkal való 

ellátására és a havi üzemanyag fogyasztásra  

vonatkozó intézkedések szabályozását meghatározó 

Kovászna Megye Tanácsa 2016/60-as számú 

határozata 2-es számú mellékletének a módosítására 

és kiegészítésére 
 

59 

185 a Kovászna Út-és Híd Rt., mint Kovászna megyei 

szolgáltató, által alkalmazott árak jóváhagyására 

 

 
 

59 

186 Kovászna Megye Tanácsa 2013/202-es határozata 

mellékletének módosítására, amely a személyszállítás 

buszmegállóinak jóváhagyására vonatkozik, a 

feladatfüzetek kiállításának érdekében Kovászna 

Megye Tanácsa odaítélési határozata alapján 
 

60 

187 Kovászna Megye Tanácsa Kovászna megye 

képviseletében, a Kovászna Megyei Szociális Ellátási 

és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság, 

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa Sepsiszentgyörgy 

municípium képviseletében és a SERA ROMANIA 

Alapítvány között létrejött 1. es számú társulási 

egyezmény módosítási modelljének jóváhagyásáról 
 

61 

188 Románia nemzeti ünnepére 2017-ben szervezett 

rendezvények szervezése és finanszírozása 

érdekében Kovászna megye, Kovászna Megye 

Tanácsa által, Kovászna Megye Prefektusi Hivatala 

és a Ecou Ifjúsági Egyesület között létrejövő 

társulási szerződés jóváhagyására 
 

62 
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HOTĂRÂREA Nr. 162/2017 

privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat 

între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și 

Teatrul Andrei Mureșanu - Sfântu Gheorghe, în vederea 

organizării și finanțării manifestării cultural-teatrale 

Festival Național de Debut în Regie „DbutanT” - Sfântu 

Gheorghe, 30 octombrie - 4 noiembrie 2017 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară 

din data de 16 octombrie 2017; analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

încheierii unui Contract de parteneriat între Județul Covasna prin 

Consiliul Județean Covasna și Teatrul Andrei Mureșanu - Sfântu 

Gheorghe, în vederea organizării și finanțării manifestării cultural-

teatrale Festival Național de Debut în Regie „DbutanT” - Sfântu 

Gheorghe, 30 octombrie - 4 noiembrie 2017; văzând Raportul de 

specialitate al Direcției Economice, precum și Rapoartele de 

avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

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

locale, cu modificările și completările ulterioare; art. 23 din 

Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi 

companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea 

activităţii de impresariat artistic, cu modificările și completările 

ulterioare; ținând cont de adresa Teatrului Andrei Mureșanu - 

Sfântu Gheorghe nr. 1362/06.10.2017, înregistrată la Registratura 

generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 

10.199/06.10.2017; în baza art. 91 alin. (6) lit. „a” şi în temeiul art. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă încheierea unui Contract de parteneriat 

între Județul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna şi 

Teatrul Andrei Mureșanu - Sfântu Gheorghe, în vederea 

organizării și finanțării manifestării cultural-teatrale Festival 

Național de Debut în Regie „DbutanT” - Sfântu Gheorghe, 30 

octombrie - 4 noiembrie 2017. 

Art.2. Se aprobă modelul Contractului de parteneriat între 

Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și Teatrul 

Andrei Mureșanu - Sfântu Gheorghe, conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.3. Se împuternicesc domnul Tamás Sándor, Preşedintele 

Consiliului Judeţean Covasna și domnul Veres János, Directorul 

executiv al Direcției Economice, cu semnarea Contractului de 

parteneriat. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna și 

Direcția Economică. 
 

Sfântu Gheorghe, la 16 octombrie 2017. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 

 

Anexă la Hotărârea nr. 162/2017 

 

CONTRACT DE PARTENERIAT 

-Model- 

 

Art. 1. Părțile contractului 

1.1. Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, Piața Libertăți nr. 4, tel. 0267-31190, fax: 0267-351228, 

având cod fiscal 4201988, cont IBAN RO69TREZ24A675000550118X, deschis la Trezoreria municipiului Sfântu Gheorghe, reprezentat prin domnul TAMÁS 
Sándor - președinte şi domnul Veres János - director executiv, 

și 

1.2. Teatrul Andrei Mureșanu, cu sediul în municipiul Sfântu. Gheorghe, str. Kőrösi Csoma Sándor nr. 10, județul Covasna, tel. 0752228081, având cod 
fiscal 4969693, cont RO96TREZ25621G375000XXXX, deschis la Trezoreria municipiului Sfântu Gheorghe, reprezentat prin doamna POPA Anna-Mária – 

manager și doamna SARCA Alexandra Sabina – contabil șef. 

 

Art. 2. Obiectul contractului 

Părțile contractante se asociază în vederea organizării și finanțării manifestării cultural-teatrale Festival Național de Debut în Regie „DbutanT” organizată la 

Sfântu Gheorghe, în perioada 30 octombrie - 4 noiembrie 2017. 
 

Art. 3. Intrarea în vigoare, durata contractului 

Prezentul contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți contractante și este valabil până la data realizării obiectului contractului. 
 

Art. 4. Coordonatorul organizării și desfășurării manifestărilor 

Coordonatorul organizării și finanțării manifestării cultural-teatrale, denumită Festival Național de Debut în Regie „DbutanT” organizată la Sfântu Gheorghe, 
în perioada 30 octombrie - 4 noiembrie 2017, este Teatrul Andrei Mureșanu din Sfântu Gheorghe. 

 

Art. 5. Obligaţiile părţilor 

5.1. Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna se obligă: 

a) să urmărească derularea manifestărilor; 

b) să vireze beneficiarului suma de 6.000 lei în contul IBAN al Teatrului Andrei Mureșanu din Sfântu Gheorghe, deschis la Trezoreria municipiului Sfântu 
Gheorghe; 

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

5.2. Teatrul Andrei Mureșanu are următoarele obligaţii: 

a) să întocmească devizul şi programul manifestărilor; 

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

c) asigură bunurile, serviciile şi lucrările necesare pentru buna organizare şi desfăşurare a manifestărilor; 
d) să utilizeze fondurile alocate din partea Judeţului Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna exlusiv pentru cheltuielile organizării şi derulării 

manifestărilor; 

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

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

întocmit în baza deconturilor justificate; 
g) să informeze locuitorii judeţului prin intermediul mijloacelor mass-media şi de publicitate despre organizarea manifestărilor prevăzute în art. 2. al 

contractului şi asupra faptului că aceasta este cofinanțată de Județul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna. 

 

Art. 6. Devizul şi programul manifestărilor sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul contract. 

 
Art. 7. Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă, iar dacă 

acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente. 
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Semnat la Sfântu Gheorghe, la data de ____________, în 2 (două) exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte. 

 

SEMNĂTURA PĂRŢILOR 

 

Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna Teatrul Andrei Mureșanu 
  

Președinte Manager 

TAMÁS Sándor POPA Anna-Mária 
  

Director executiv Contabil șef 

VERES János SARCA Alexandra Sabina 

 

HOTĂRÂREA Nr. 163/2017 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna 

nr. 86/2017 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri 

publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, 

pentru activități educativ-științifice, sportive, de recreere și 

de tineret, sprijinul financiar acordat unităților de cult din 

bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2017 
 

Consiliul Județean Covasna, întrunit în ședința sa extraordinară 

din data de 16 octombrie 2017, analizând Expunerea de motive a 

Președintelui Consiliului Județean Covasna pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 86/2017 privind 

finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, 

proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități educativ-

științifice, sportive, de recreere și de tineret, sprijinul financiar 

acordat unităților de cult din bugetul Consiliului Județean Covasna 

pe anul 2017; văzând Raportul de specialitate al Direcției 

Economice, precum și Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate din cadrul Consiliului Județean Covasna; având în 

vedere: Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; Legea nr. 350/2005 privind 

regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și 

completările ulterioare; Hotărârea Consiliului Județean Covasna 

nr. 47/2017 privind aprobarea bugetului propriu al județului 

Covasna și al instituțiilor publice de interes județean pe anul 2017; 

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

Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic. Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

86/2017 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice 

a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru 

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

sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul 

Consiliului Județean Covasna pe anul 2017, cu modificările 

ulterioare, se modifică, după cum urmează: 

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins: 

„Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 360.000 lei, din fondul 

alocat prin bugetul propriu al județului Covasna pe anul 2017 pentru 

finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, 

proiectelor și acțiunilor sportive, conform anexei nr. 1.” 

2. La anexa nr. 1 „Finanțarea nerambursabilă din 

fonduri publice a programelor de sport din bugetul 

județului Covasna pe anul 2017”: 

a) pozițiile nr. 29, 30 și 68 se abrogă; 

b) rândul „TOTAL” va avea următorul cuprins: 

„ 

 
TOTAL 

 
360.000 

” 

Sfântu Gheorghe, la 16 octombrie 2017. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 

 

HOTĂRÂREA Nr. 164/2017 

cu privire la rectificarea bugetului propriu al Judeţului 

Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe 

anul 2017 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa 

extraordinară din data de 16 octombrie 2017, analizând 

Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Covasna cu privire la rectificarea bugetului propriu al Judeţului 

Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 

2017, văzând Raportul de specialitate al Direcției Economice, 

precum și Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 

din cadrul Consiliului Județean Covasna; având în vedere: 

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

modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 6/2017 a 

bugetului de stat pe anul 2017, cu modificările şi completările 

ulterioare, în baza art. 91 alin. (3) lit. „a” și în temeiul art. 97 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu al Judeţului 

Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 

2017, conform anexelor nr. 1J, 1/1f, 1/2h, 1/5b, 1/14c, 1/24c, 

1/26b și COT2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local, din capitolul 

67.02 „Cultură, recreere și religie” - 67.02.05.01 Sport, a sumei 

de 890 mii lei pentru finanțarea programelor sportive în baza 

Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările 

și completările ulterioare. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Direcţia 

Economică și instituțiile publice interesate. 
 

Sfântu Gheorghe, la 16 octombrie 2017. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 

 

 

 

Anexa nr. 1J la Hotărârea nr. 164/2017 

 

BUGETUL LOCAL pe anul 2017 - Rectificare 

- mii lei (RON) - 
Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2017 

din care: 

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

1 TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) 00.01 -210,00 
   

-210,00 
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Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2017 

din care: 

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

132 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 -210,00 
   

-210,00 

133 
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 42.02+43.02) 
00.18 -210,00 

   
-210,00 

134 

Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+ 

42.02.12+ 42.02.13+42.02.15+42.02.16+ 42.02.18+42.02.20 +42.02.21+ 

42.02.28+42.02.29+42.02.34 + 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.45+ 

42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+ 

42.02.69+42.02.73) 

42.02 -210,00 
   

-210,00 

159 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 -210,00 
   

-210,00 

315 TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) 49.02 -210,00 
   

-210,00 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
-210,00 

   
-210,00 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) 
 

-210,00 
   

-210,00 

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 -210,00 
   

-210,00 

44 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 -10,00 
   

-10,00 

48 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 10,00 
   

10,00 

114 TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 -146,00 
   

-146,00 

115 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04 -146,00 
   

-146,00 

140 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) 55SF 146,00 
   

146,00 

142 A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65) 55.01 146,00 
   

146,00 

143 Alte transferuri curente interne 55.01.18 146,00 
   

146,00 

152 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 -210,00 
   

-210,00 

153 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) 57.02 -210,00 
   

-210,00 

155 Ajutoare sociale in natura 57.02.02 -210,00 
   

-210,00 

317 
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 

(cod 51.02+54.02+55.02+56.02) 
50.02 -26,00 

   
-26,00 

318 Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 120,00 
   

120,00 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
120,00 

   
120,00 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) 
 

120,00 
   

120,00 

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 120,00 
   

120,00 

140 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) 55SF 120,00 
   

120,00 

142 A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65) 55.01 120,00 
   

120,00 

143 Alte transferuri curente interne 55.01.18 120,00 
   

120,00 

320 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 120,00 
   

120,00 

321 Autoritati executive 51.02.01.03 120,00 
   

120,00 

322 
Alte servicii publice generale 

(cod 54.02.05+54.02.06+54.02.07+54.02.10+54.02.50) 
54.02 -146,00 

   
-146,00 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
-146,00 

   
-146,00 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) 
 

-146,00 
   

-146,00 

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 -146,00 
   

-146,00 

114 TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 -146,00 
   

-146,00 

115 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04 -146,00 
   

-146,00 

324 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 -146,00 
   

-146,00 

44 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 -10,00 
   

-10,00 

48 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 10,00 
   

10,00 

352 
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 

(cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 
63.02 -184,00 

   
-184,00 

372 Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 10,00 
   

10,00 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
10,00 

   
10,00 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) 
 

10,00 
   

10,00 

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 10,00 
   

10,00 

140 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) 55SF 10,00 
   

10,00 

142 A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65) 55.01 10,00 
   

10,00 

143 Alte transferuri curente interne 55.01.18 10,00 
   

10,00 

378 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50) 66.02.50 10,00 
   

10,00 

379 Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50 10,00 
   

10,00 

381 Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 16,00 
   

16,00 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
16,00 

   
16,00 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) 
 

16,00 
   

16,00 

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 16,00 
   

16,00 

140 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) 55SF 16,00 
   

16,00 

142 A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65) 55.01 16,00 
   

16,00 

143 Alte transferuri curente interne 55.01.18 16,00 
   

16,00 

398 Alte servicii In domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 16,00 
   

16,00 

400 
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+ 

68.02.10+ 68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50) 
68.02 -210,00 

   
-210,00 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
-210,00 

   
-210,00 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) 
 

-210,00 
   

-210,00 

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 -210,00 
   

-210,00 

152 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 -210,00 
   

-210,00 

153 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) 57.02 -210,00 
   

-210,00 

155 Ajutoare sociale in natura 57.02.02 -210,00 
   

-210,00 

403 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) 68.02.05 -210,00 
   

-210,00 

404 Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 -210,00 
   

-210,00 

498 
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 

(cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL 
00.01SF -210,00 

   
-210,00 

608 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 -210,00 
   

-210,00 

609 
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 42.02+43.02) 
00.18 -210,00 

   
-210,00 
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Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2017 

din care: 

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

610 

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34 + 

42.02.35 +42.02.41 + 42.02.42 + 42.02.45+42.02.51+42.02.54+ 42.02.66+ 

42.02.73) 

42.02 -210,00 
   

-210,00 

612 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 -210,00 
   

-210,00 

644 
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 

(cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) 
49.02SF -210,00 

   
-210,00 

645 
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 

(cod 51.02+54.02+55.02+56.02) 
50.02 -26,00 

   
-26,00 

646 Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 120,00 
   

120,00 

647 Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01.03) 51.02.01 120,00 
   

120,00 

648 Din total capitol: 51.02.01.03 120,00 
   

120,00 

649 
Alte servicii publice generale 

(cod 54.02.05+54.02.06+54.02.07+54.02.10+54.02.50) 
54.02 -146,00 

   
-146,00 

650 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 -146,00 
   

-146,00 

675 
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 

(cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 
63.02 -184,00 

   
-184,00 

695 Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 10,00 
   

10,00 

701 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50) 66.02.50 10,00 
   

10,00 

702 Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50 10,00 
   

10,00 

704 Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 16,00 
   

16,00 

721 Alte servicii In domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 16,00 
   

16,00 

723 
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+ 

68.02.10+ 68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50) 
68.02 -210,00 

   
-210,00 

726 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) 68.02.05 -210,00 
   

-210,00 

727 Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 -210,00 
   

-210,00 

1 TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) 00.01 -210,00 
   

-210,00 

132 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 -210,00 
   

-210,00 

133 
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 42.02+43.02) 
00.18 -210,00 

   
-210,00 

134 

Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+ 

42.02.12+ 42.02.13+42.02.15+42.02.16+ 42.02.18+42.02.20 +42.02.21+ 

42.02.28+42.02.29+42.02.34 + 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.45+ 

42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+ 

42.02.69+42.02.73) 

42.02 -210,00 
   

-210,00 

159 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 -210,00 
   

-210,00 

315 TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) 49.02 -210,00 
   

-210,00 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
-210,00 

   
-210,00 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) 
 

-210,00 
   

-210,00 

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 -210,00 
   

-210,00 

44 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 -10,00 
   

-10,00 

48 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 10,00 
   

10,00 

114 TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 -146,00 
   

-146,00 

115 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04 -146,00 
   

-146,00 

140 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) 55SF 146,00 
   

146,00 

142 A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65) 55.01 146,00 
   

146,00 

143 Alte transferuri curente interne 55.01.18 146,00 
   

146,00 

152 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 -210,00 
   

-210,00 

153 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) 57.02 -210,00 
   

-210,00 

155 Ajutoare sociale in natura 57.02.02 -210,00 
   

-210,00 

317 
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 

(cod 51.02+54.02+55.02+56.02) 
50.02 -26,00 

   
-26,00 

318 Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 120,00 
   

120,00 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
120,00 

   
120,00 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) 
 

120,00 
   

120,00 

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 120,00 
   

120,00 

140 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) 55SF 120,00 
   

120,00 

142 A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65) 55.01 120,00 
   

120,00 

143 Alte transferuri curente interne 55.01.18 120,00 
   

120,00 

320 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 120,00 
   

120,00 

321 Autoritati executive 51.02.01.03 120,00 
   

120,00 

322 
Alte servicii publice generale 

(cod 54.02.05+54.02.06+54.02.07+54.02.10+54.02.50) 
54.02 -146,00 

   
-146,00 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
-146,00 

   
-146,00 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) 
 

-146,00 
   

-146,00 

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 -146,00 
   

-146,00 

114 TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 -146,00 
   

-146,00 

115 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04 -146,00 
   

-146,00 

324 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 -146,00 
   

-146,00 

44 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 -10,00 
   

-10,00 

48 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 10,00 
   

10,00 

352 
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 

(cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 
63.02 -184,00 

   
-184,00 

372 Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 10,00 
   

10,00 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
10,00 

   
10,00 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) 
 

10,00 
   

10,00 

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 10,00 
   

10,00 

140 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) 55SF 10,00 
   

10,00 

142 A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65) 55.01 10,00 
   

10,00 

143 Alte transferuri curente interne 55.01.18 10,00 
   

10,00 

378 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50) 66.02.50 10,00 
   

10,00 

379 Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50 10,00 
   

10,00 



 8 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2017 

din care: 

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

381 Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 16,00 
   

16,00 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
16,00 

   
16,00 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) 
 

16,00 
   

16,00 

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 16,00 
   

16,00 

140 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) 55SF 16,00 
   

16,00 

142 A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65) 55.01 16,00 
   

16,00 

143 Alte transferuri curente interne 55.01.18 16,00 
   

16,00 

398 Alte servicii In domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 16,00 
   

16,00 

400 
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+ 

68.02.10+ 68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50) 
68.02 -210,00 

   
-210,00 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
-210,00 

   
-210,00 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) 
 

-210,00 
   

-210,00 

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 -210,00 
   

-210,00 

152 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 -210,00 
   

-210,00 

153 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) 57.02 -210,00 
   

-210,00 

155 Ajutoare sociale in natura 57.02.02 -210,00 
   

-210,00 

403 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) 68.02.05 -210,00 
   

-210,00 

404 Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 -210,00 
   

-210,00 

498 
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 

(cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL 
00.01SF -210,00 

   
-210,00 

608 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 -210,00 
   

-210,00 

609 
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 42.02+43.02) 
00.18 -210,00 

   
-210,00 

610 
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34 + 42.02.35 

+42.02.41 + 42.02.42 + 42.02.45+42.02.51+ 42.02.54+ 42.02.66+ 42.02.73) 
42.02 -210,00 

   
-210,00 

612 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 -210,00 
   

-210,00 

644 
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 

(cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) 
49.02SF -210,00 

   
-210,00 

645 
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 

(cod 51.02+54.02+55.02+56.02) 
50.02 -26,00 

   
-26,00 

646 Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 120,00 
   

120,00 

647 Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01.03) 51.02.01 120,00 
   

120,00 

648 Din total capitol: 51.02.01.03 120,00 
   

120,00 

649 
Alte servicii publice generale 

(cod 54.02.05+54.02.06+54.02.07+54.02.10+54.02.50) 
54.02 -146,00 

   
-146,00 

650 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 -146,00 
   

-146,00 

675 
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 

(cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 
63.02 -184,00 

   
-184,00 

695 Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 10,00 
   

10,00 

701 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50) 66.02.50 10,00 
   

10,00 

702 Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50 10,00 
   

10,00 

704 Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 16,00 
   

16,00 

721 Alte servicii In domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 16,00 
   

16,00 

723 
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+ 

68.02.10+ 68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50) 
68.02 -210,00 

   
-210,00 

726 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) 68.02.05 -210,00 
   

-210,00 

727 Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 -210,00 
   

-210,00 

 

Anexa nr. COT2 la Hotărârea nr. 164/2017 

 

COTIZAŢII ALE JUDEŢULUI COVASNA PE ANUL 2017 

- lei - 
Nr. 

crt. 
DENUMIRE COTIZAŢII PE ANUL 2017 

1 Agenţia de Dezvoltare Regională Centru Alba Iulia 365.378,00 

2 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Agrosic" 348.361,00 

3 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Centrul Transilvaniei" 20.000,00 

4 Asociaţia Club Sportiv Sepsi -SIC 646.800,00 

5 Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna 800.000,00 

6 Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România 111.993,75 

7 Asociaţia Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele din România 500,00 

8 Asociația Secretarilor de Judeţe din România 500,00 

9 Asociaţia Naţională a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică "ANATOP" 5.000,00 

10 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Sistem Integrat de Management al 

Deşeurilor in Judeţul Covasna" 
490.000,00 

11 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "AQUASIC" 409.000,00 

12 Asociaţia VADON 193.680,00 

13 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV" 25.000,00 

SUBTOTAL 3.416.212,75 

1 Adunarea Regiunilor Europene Strasbourg 17.000,00 

TOTAL 3.433.212,75 

 

HOTĂRÂREA Nr. 165/2017 

pentru aprobarea regulamentului privind condițiile, 

criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive, 

în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 

69/2000, cu modificările și completările ulterioare 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară 

din data de 16.10.2017, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru aprobarea 

regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de 

finanțare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii 

educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și 

completările ulterioare; având în vedere: Raportul de specialitate al 

Direcţiei Economice; Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Județean Covasna; Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
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ulterioare; Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu 

modificările și completările ulterioare; Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul nr. 

631/19.06.2017 prind aprobarea modelului cadru al contractului de 

activitate sportivă (ordin comun al ministrului tineretului şi 

sportului şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale); fiind 

îndeplinite prevederile art. 7 și urm. din Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, în 

baza art. 91 alin. (5), lit. „a”, pct. 6 şi în temeiul art. 97, alin. (1) 

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

cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă regulamentul privind condițiile, criteriile 

și procedura de finanțare a programelor sportive, în baza 

prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu 

modificările și completările ulterioare conform anexei, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna și 

Direcţia Economică. 
 

Sfântu Gheorghe, la 16 octombrie 2017. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 

 

Anexă la Hotărârea nr. 165/2017 

 

REGULAMENT PRIVIND CONDIȚIILE, CRITERIILE ȘI PROCEDURA DE FINANȚARE A PROGRAMELOR SPORTIVE, ÎN BAZA 

PREVEDERILOR LEGII EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI NR. 69/2000, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE 

 

Scopul și cadrul legislativ 

 

Art. 1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general, condițiilor, criteriilor şi a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanţare 
nerambursabilă din bugetul județului Covasna, pentru programe/proiecte de activitate sportivă, în conformitate cu Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

Art. 2. În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: 

a) autoritate finanţatoare – Consiliul Județean Covasna; 

b) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă așa cum este definit în prezentul regulament; 
c) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţarea nerambursabilă; 

d) contract de finanţare nerambursabilă - contract încheiat, în condiţiile legii, între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, în calitate de autoritate 

finanţatoare şi un beneficiar; 
e) finanţare nerambursabilă - alocaţie financiară directă din fonduri publice, în vederea desfăşurării de către persoane juridice fără scop patrimonial a unor 

programe sportive de performanță care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public general, regional sau județean; 

f) fonduri publice - sume alocate din bugetul Județului Covasna de către Consiliul Județean Covasna; 
g) solicitant - orice persoană juridică care depune o propunere de proiect şi/sau instituţie publică, în condițiile legii și a prezentului regulament; 

h) certificat de identitate sportivă - act oficial prin care se atestă calitatea de structură sportivă; 

i) licenţă de sportiv de performanță - document care atestă existenţa unui raport juridic determinat între un sportiv şi un club sportiv şi care este eliberat de o 
federaţie sportivă naţională; 

j) contract de activitate sportivă - convenţia încheiată pentru o durată determinată între structurile sportive şi participanţii la activitatea sportivă prevăzuţi de lege, care 

are ca obiect desfăşurarea unei activităţi cu caracter sportiv. Modelul-cadru al contractului de activitate sportivă este stabilit prin Ordinul nr. 631/19.06.2017-ordin comun al 
ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale. Veniturile realizate din Contractul de activitate sportivă se încadrează în categoria veniturilor din 

activităţi independente prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

k) an sportiv – un interval de timp, de regulă un an, care nu este identic cu un an calendaristic, organizat într-o ramură de sport; 
l) sport de performanță – activitate de maximizare a capacității de performanță și valorificare a acesteia în competiții de mare anvergură, concretizată în 

recorduri și cucerirea de titluri, medalii și locuri în clasamente oficiale. 

 

Art. 3. (1) Procedura de acordare a finanțărilor din fonduri publice, pentru programele sportive de utilitate publică, în cadrul cărora se pot finanţa proiecte de 

activitate sportivă se face cu luarea în considerare a următoarelor prevederi legale: 

- Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general nr. 350/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Legea educaţiei fizice şi a sportului nr. 69/2000 cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; 

- Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive 

de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea concurenței nr. 21/1996; 

- Ordonanța de urgenta nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței. 
-Ordinul nr. 631/19.06.2017 prind aprobarea modelului cadru al contractului de activitate sportivă (ordin comun al ministrului tineretului şi sportului şi al 

ministrului muncii şi justiţiei sociale). 

 

Domeniu de aplicare, condiții și criterii de acces la fonduri publice în vederea acordării finanțărilor 

Eligibilitatea programelor/ proiectelor/ acţiunilor sportive 

 
Art. 4. (1) Prin hotărâre a Consiliului Județean Covasna se pot aloca sume din bugetul județului, cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare din 

domeniul ajutorului de stat pentru: 

a) finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept public înfiinţate pe raza unităţii administrativ-teritoriale; 
b) finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înfiinţate pe raza unităţii administrativ-teritoriale, constituite ca persoane juridice 

fără scop patrimonial, deţinătoare ale certificatului de identitate sportivă; 

c) finanţarea programelor sportive organizate în raza unităţii administrativ-teritoriale de către asociaţiile judeţene pe ramuri de sport, afiliate la federaţiile 
sportive corespondente; 

d) finanţarea programelor sportive desfăşurate în raza unităţii administrativ-teritoriale de către federaţiile sportive naţionale, direcţiile judeţene pentru sport 

şi tineret, ori inspectoratele şcolare judeţene; 
e) finanţarea programelor sportive derulate de către Comitetul Olimpic şi Sportiv Român pentru înalta performanţă sportivă; 

f) premierea, în condiţiile legii, a performanţelor deosebite obţinute la competiţiile sportive interne şi internaţionale oficiale. 

(2) Toate finanțările arătate la alin. (1) se asigură în vederea organizării și/sau participării la competiții și evenimente sportive de performanță, de 
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anvergură, cu caracter județean, regional, național, euroregional şi internaţional, care prezintă importanță pentru județul Covasna, conform 

calendarului federațiilor sportive de specialitate. 

(3) Finanțările de la lit. ”a” și ”b” al alin. (1) sunt considerate prioritare din perspectiva județului Covasna. 

(4) Potrivit dispoziţiilor prezentului regulament, nu se acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului. 

 

Art. 5. (1) Accesul la fonduri publice în vederea acordării finanțărilor de către Consiliul Județean Covasna se face în mod continuu pe perioada unui an 
calendaristic, până la epuizarea sumelor aprobate în buget cu această destinație. 

(2) Consiliul Județean Covasna finanțează programele sportive din cadrul disciplinelor sportive individuale în procent de cel mult 20 %, respectiv cel mult 

80% programele sportive din cadrul disciplinelor sportive de echipe, din suma totală alocată cu acest scop în condițiile legii prin hotărâre a consiliului județean. 
(3) Valoarea finanțării primite de un beneficiar în cazul sportului individual nu poate depăși 10% din suma destinată acestui scop conform alin. (2). 

 

Criterii și condiții de eligibilitate pentru structurile / organizațiile sportive 

 

Art.6. (1) Criteriile şi condiţiile de eligibilitate care trebuie îndeplinite cumulativ de către structurile sportive de drept public și privat, pentru accesarea 
finanțării, sunt următoarele: 

a) să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii, constituită ca structură nonprofit, participantă la competiţiile sportive județene, regionale, 

naţionale şi internaţionale, organizate în conformitate cu statutul şi regulamentele federaţiilor / ligilor sportive naţionale pe ramură de sport; 
b) să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeană, după caz; 

c) să facă dovada depunerii situaţiilor financiare la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal competent; în cazul în care acestea nu sunt 

finalizate, se vor depune situaţiile aferente exerciţiului financiar anterior; 
d) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare / contract de asociere; 

e) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat; 

f) să nu se afle în litigiu cu instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare; 
g) să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare; 

h) să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii; 

i) să aibă alte surse de finanțare (contribuție proprie) în cuantum de minim 10% din valoarea totală a finanţării proiectului; 
j) să fi respectat obligațiile asumate printr-un alt contract de finanțare, anterior, cu județul Covasna și să nu fi comis o gravă greşeală în materie profesională, 

în măsura în care autoritatea finanţatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens; 

k) să nu aibă conturile bancare blocate conform unei hotarâri judecătorești definitive; 
l) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare; 

(2) Nu se consideră contribuție proprie finanțarea obținută de la autorități sau instituții publice. 
 

Art. 7. Sunt eligibile structurile sportive și organizațiile care: 

a) respectă criteriile și condițiile prevăzute în prezentul regulament; 
b) au depus dosarul cu documentația de solicitare a finanțării, cu următoarele documente: 

1) Cerere de finanţare- Anexa nr. 1 din Regulament; 

2) bugetul de venituri şi cheltuieli al programului sportiv - Anexa nr. 1.1 la Cererea de finanţare; 
3) dovada existenţei surselor de finanţare proprii sau oferite de terţi, cu ajutorul unuia dintre documentele de mai jos: - Anexa nr. 1.1 la Cererea de finanţare; 

- scrisori de intenţie din partea terţilor; 

- contracte de sponsorizare/ de finanțare; 
- extras de cont, ce dovedeşte disponibilitatea financiară pentru proiect; 

- alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi; 

- fonduri cheltuite în prealabil din venituri proprii, în vederea realizării programelor sportive pentru care se solicită finanțare din fonduri publice 
nerambursabile. 

4) declaraţie pe propria răspundere disponibilitate financiară- Anexa nr. 1.2 la Cererea de finanţare; 

5) declaraţie - Anexa nr. 1.3 la Cererea de finanţare; 

6) declaraţia de imparţialitate – Anexa nr. 1.4 la Cererea de finanţare; 

7) copie după certificatul de identitate sportivă şi avizul de constituire, pentru structuri sportive; 

8) copie după hotărârea judecătorească de înfiinţare, definitivă şi irevocabilă; 
9) copii după statut şi actul constitutiv, precum şi modificările aduse acestora; copii după hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile prin care 

s-au admis modificări ale statutului şi actului constitutiv; 

10) dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeană, după caz; 
11) Certificat de atestare fiscală eliberată de administrația financiară județeană) și Certificat de atestare eliberată de administrația financiară locală); 

12) copie dupa situaţia financiara anuala la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrata la administraţia finanţelor publice a județene; în cazul în 

care acestea nu sunt finalizate, se vor depune balanța de verificare pentru luna precedentă; 
13) copie după certificatul de înregistrare fiscală; 

14) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte unități administrativ teritoriale sau cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, dacă este cazul; 

14) copie după dovada de sediu în județul Covasna; exceptie fac structuri sportive, organizații din alte județe (cluburi, federatii naționale, organizații), care 
organizează în județul Covasna evenimente / competiții de interes public pentru județul Covasna). 

15) alte documente considerate relevante de către aplicant; 

16) declarație pe propria răspundere că nu beneficiază de finanțări din bani publici pentru același proiect, cu excepția situației prevăzute la art. 16, alin (5). 
 

Procedura de acordare a finanţării 

 
Art. 8. (1) Finanțarea de la bugetul județului a programelor sportive ale structurilor sportive se face prin alocări stabilite prin hotãrâre de consiliu județean pe 

bază contractuală. 

(2) Contractul de finanțare va cuprinde prevederi cu privire la: obiectul și volumul activităților specifice, parametrii sportivi de realizat, suma stabilită pentru 

finanțarea programelor, defalcată pe obiective, activități și naturi de cheltuieli, obligațiile și responsabilitățile părților. 

(3) Prevederile contractului au putere deplină pentru părți, constituindu-se în norme cu caracter tehnic, financiar și administrativ. 

 

Transparență și publicitate 

 

Art. 9 (1) Prezentul regulament se aduce la cunoştinţă publică prin postare pe pagina de web www.kvmt.ro precum și publicarea în presa locală. Începând cu 

anul 2017 selecția proiectelor de finanțare nerambursabil a programelor de sport de performanță conform art. 4 alin. (2) al prezentului regulament, se va face 

conform prezentului regulament. 
(2) Anunțul privind selecția proiectelor de finanțare nerambursabilă se publică în condițiile prezentului regulament prin afișare la sediul Consiliului Județean 

Covasna din Sf. Gheorghe, p-ța Libertății nr. 4, postare pe pagina de web www.kvmt.ro, precum și în cel puțin două cotidiene locale. 

(3) Rezultatul final al selecţiei se va comunica în scris precum și se va publica pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna www.kvmt.ro. 
(4) La finalul exercițiului bugetar, autoritatea finanțatoare are obligația întocmirii unui raport cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în 

cursul anului fiscal, care va cuprinde programele finanțate, beneficiarii și rezultatele contractului. Raportul va fi publicat în presă precum și pe site-ul propriu al 

autorității finanțatoare. 

http://www.kvmt.ro/
http://www.kvmt.ro/
http://www.kvmt.ro/
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Informarea publică si transparența decizională 

 

Art. 10. (1) Procedurile de alocare a sumelor de la bugetul județului pentru finanțarea activității cluburilor în care județul Covasna este membru asociat, 
procedurile de selectie a proiectelor/ acțiuni lor sportive din cadrul programelor sportive, atribuirea contribuțiilor financiare, contractele de finanțare semnate de 

către județul Covasna cu beneficiarii, precum și rapoartele de execuție bugetară privind finanțările activității sportive, constituie informații de interes public, 

potrivit dispozițiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. 
(2) Toate cheltuielile finanțate de Consiliul Județean Covasna în condițiile prezentului regulament vor fi efectuate in regim de transparență și vor face obiectul 

unor rapoarte prezentate Consiliul județean Covasna. 

 

Procedura de acordare a finanțărilor în baza Legii 69/2000, cu modificările și completările ulterioare 

 

Art. 11. Procedura finanțării activității sportive prin atribuirea contribuțiilor financiare prin hotărâri de consiliu județean va cuprinde următoarele etape: 
a) depunerea de către solicitant a dosarului de finanțare pentru programul sportiv/proiectul/acțiunea sportivă, la registratura generală a Consiliului Județean 

Covasna; 
b) verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară; intocmirea Referatului compartimentului de 

specialitate pentru hotărârea consiliului județean; 

c) aprobarea finanțării programului/proiectului/acțiunii sportive prin hotărâre de consiliu județean; 
d) încheierea contractului de finanţare nerambursabilă se face în termen de 45 de zile de la data înregistrării dosarului cu cererea de finanțare; 

e) execuția contractului de finanțare. 

Art. 12. (1) Documentaţia de solicitare a finanţării se va depune într-un exemplar scris, precum şi în format electronic, la registratura generală a Consiliului 
Județean Covasna.  

(2) Documentaţia de solicitare a finanţării cu propunerea de proiect are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului şi trebuie să fie semnat, 

pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta. 
 

Principii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă 

 
Art. 13. Principiile care stau la baza finanțării activității sportive prin contracte de finanțare nerambursabilă sunt: 

a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile 

legii, beneficiar; 
b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a 

specificaţiilor tehnice şi financiare pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă; 

c) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de 
finanţare nerambursabilă; 

d) excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau județean nu poate beneficia de atribuirea mai 

multor contracte de finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare; 
e) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată 

la data încheierii contractului de finanţare, cu excepţia fondurilor financiare cheltuite de beneficiar pentru continuarea programului, în limita plafonului de 

cofinanţare prevăzut la lit. f); 

f) cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a finanţării; 

g) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare 

nerambursabilă, astfel încât orice persoană fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv; 
 

Cofinanţare 

 
Art. 14. (1) Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna acordă finanţări pentru organizarea și/sau participarea la competiții și evenimente sportive 

de anvergură, cu caracter județean, regional, național, euroregional şi internaţional, care prezintă importanță pentru județul Covasna, în limita creditelor 

bugetare alocate cu această destinaţie. Beneficiarul finanțării trebuie să contribuie cu minimum 10% din valoarea totală a programului/proiectului. Contribuţia 

beneficiarului se poate constitui din venituri proprii, donații, sponsorizări, parteneriate, alte surse de finanţare atrase. 

(2) Valoarea cofinanțării nu se modifică în funcție de cuantumul fințării aprobate. 

(3) În situația structurilor sportive unde județul Covasna are calitatea de asociat, cofinanțarea cheltuielilor eligibile ale programelor realizate în condițiile 
prezentului regulament nu poate depăși limita cotei de participare la patrimoniul persoanei juridice respective, cu luarea în considerare a procentului de 

contribuție proprie de minimum 10 %. 
 

Evaluarea documentației de finanțare 

 

Art. 15. (1) Documentaţiile de solicitare a finanţării înregistrate la registratura generală a Consiliului Județean Covasna, vor fi analizate din punct de vedere al 
eligibilității de compartimentul de specialitate cu activitatea sportivă. 

(2) Evaluarea documentației în ceea ce privește scopul urmărit prin programele/proiectele de activitate sportivă, precum și încadrarea în prevederile 

prezentului regulament, respectiv a cuantumului finanțării solicitate defalcate pe categoriile de cheltuieli va fi făcută de o comisie formată din consilieri județeni, 
numită prin hotărârea Consiliului Județean Covasna. 

(3) În situația prevăzută în art. 16, alin. (5) din prezentul regulament, comisia va fi formată din reprezentanți ai ambelor autorități finanțatoare. 

(4) Analizarea și evaluarea dosarului de finanțare pentru programul sportiv/proiectul/acțiunea sportivă depus în condițiile prezentului regulament se face în 
termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentației de solicitare a finanțării. 

 

Încheierea contractului de finanţare 

 

Art. 16. (1) Rezultatul analizării și evaluării documentației de solicitare a finanțării se comunică în scris beneficiarului printr-o metodă care asigură 

confirmarea primirii. 

(2) Contestația împotriva rezultatului evaluării poate fi formulată în termen de 1 zi lucrătoare de la data comunicării. 

(3) Contestația se soluționează de către o comisie de soluționare a contestațiilor în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, constituită prin dispoziția Președintelui 
Consiliului județean Covasna. Prevederile din alineatul (5) se aplică în mod corespunzător. 

(4) Finanţarea se acorda în baza unui contract încheiat între autoritatea finanţatoare şi structura sportivă, după aprobarea programului/ proiectului finantate prin 

hotărâre a Consiliului Județean Covasna. 
(5) În situația structurilor sportive unde județul Covasna are calitatea de asociat, în măsura în care se depune o cerere de finanțare atât la Consiliul Județean 

Covasna, cât și la o altă autoritate a administrației publice locale sau instituție publică, care la rândul ei are calitatea de membru asociat, în vederea respectării 

principiului excluderii cumulului, se va încheia un singur contract de finanțare între solicitant pe de o parte și autoritățile finanțatoare pe de altă parte. 
 

Procedura privind derularea contractului de finanţare 

 
Art. 17 (1) Cheltuielile eligibile vor putea fi finanţate în baza contractului de finanțare, numai în măsura în care sunt justificate şi oportune programului sportiv 

pentru care s-a solicitat finanțarea. 

(2) Categoriile de cheltuieli eligibile sunt cuprinse în Anexa nr. 2 la Regulament. 
(3) Nu se pot deconta din sume provenite din finanțarea acordată de Consiliul Județean Covasna în condițiile prezentului regulament, cheltuielile care au fost 
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angajate și onorate de beneficiar anterior încheierii contractului, chiar dacă aceste cheltuieli se referă la programul/proiectul sportiv finanțat. Excepţie reprezinţă 

doar fondurie financiare cheltuite de beneficiar pentru continuarea programului, în limita plafonului de cofinanţare prevăzut la art. 13 lit. f); 

 
Art. 18 (1) Autoritatea finanţatoare şi beneficiarul pot stabili în contractul de finanțare ca plăţile către beneficiar să se facă în tranşe, în raport cu faza 

proiectului şi cheltuielile aferente, în funcţie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata şi evoluţia în timp a activităţii finanţate ori de costurile interne de 

organizare şi funcţionare ale beneficiarului. 
(2) Finanţarea pentru o tranşă aferentă unei etape următoare a programului sau proiectului se acordă numai după justificarea utilizării tranşei anterioare prin 

depunerea rapoartelor intermediare şi a documentelor justificative. 

(3) Sumele acordate și nejustificate de către beneficiar vor fi restituite împreună cu dobânzile legale calculate conform legii. 
 

Art. 19 (1) Prima tranşă (avans) nu poate depăşi 30% din finanţarea acordată, iar ultima tranşă va fi de 5% din valoarea finanţării nerambursabile. 

(2) Suma acordată în avans şi nejustificată prin raportări intermediare nu poate depăşi în nici un moment al derulării contractului, valoarea de 30% din valoarea finanţării. 
 

Procedura de raportare 

 

Art. 20 (1) Pe parcursul derulării contractului, beneficiarii au obligaţia să prezinte structurii de specialitate din cadrul Consiliului Județean Covasna 

următoarele raportări: 
- raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranşe intermediare, în vederea justificării tranşei anterioare; 

- raportare finală: depusă în termen de 15 zile de la încheierea activităţii semestriale/ anuale, dar nu mai târziu, decât termenul de valabilitate a contractului, 

şi va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprizând atât finanţarea proprie cât şi contribuţia consiliului județean. Rapoartele 
vor fi întocmite în conformitate cu Anexa 2 şi vor fi depuse atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic, fiind însoţite de documentele justificative pentru 

cheltuielile efectuate. Acestea vor fi depuse la registratura generală a Consiliului Județean Covasna. Ultima tranșă se va vira după decontarea finală. 

(2) Sumele acordate în cursul unui an bugetar vor fi decontate de către beneficiar până cel târziu la finele anului financiar în curs. 
(3) Sumele nedecontate pănă la data sfârșitul anului în curs vor fi restituite de beneficiar în contul finanțatorului împreună cu dobânzile legale calculate conform legii. 

Art. 21. Programele sportive pentru care nu s-au depus rapoartele finale în termenul stabilit prin contract nu vor obţine decontarea tranşei finale şi vor urma 

procedurile specifice. 
Art. 22. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta până în data de 15 decembrie ale anului financiar, documente justificative având datele de 

emitere în concordanţă cu perioada desfăşurării acţiunilor. 

 

Sancţiuni 

 

Art. 23. Contractele de finanţare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data 
primirii notificării prin care părţii în culpa i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale esentiale. Notificarea va putea fi comunicată în 

termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzatoare a uneia sau mai multor obligaţii contractuale esentiale. 

Art. 24. În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale esentiale, beneficiarul finanţării este obligat în termen de 15 zile să 
returneze ordonatorului principal de credite sumele primite cu titlu de contribuție, cu exceptia sumelor care au fost deja utilizate pentru activitațile sportive 

desfășurate și justificate , cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanţării altor programe şi proiecte de interes public. 

Art. 25. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii finanţării datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei 
privind colectarea creanţelor bugetare, care se constituie în venituri ale bugetului județului. 

 

Dispoziţii finale 

 

Art. 26. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legatură cu procedura de încheiere a contractelor sau derularea contractelor de finanţare se va 

transmite de către solicitanţii finanţării sub forma de document scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul predării la registratura generală a 
Consiliului Județean Covasna, în atenţia structurii de specialitate cu activitatea sportivă. 

Art. 27. Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legale în vigoare. 

Art. 28. Prevederile regulamentului vor fi aplicate tuturor finanţărilor pentru activitatea sportivă acordate din bugetul județului, în baza Legii nr.69/2000, cu 

completările și modificările ulterioare, începand cu data intrării în vigoare a hotărârii de consiliu județean prin care s-a aprobat. 

 

Anexe la regulament 

 

Art. 29. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul regulament: 

Anexa nr. 1 - Cererea de finanţare; 
Anexa 1.1 - Bugetul de venituri și cheltuieli al programului/proiectului sportiv; 

Anexa 1.2 - Dovada existenţei surselor de finanţare proprii sau oferite de terţi; 

Anexa 1.3 - Declarația președintelui/directorului/reprezentantului legal al structurii sportive/organizației; 
Anexa 1.4 - Declarația de impartialitate a președintelui/directorului/reprezentantului legal al structurii sportive/organizației; 

Anexa 1.5 - Declarație pe proprie răspundere desemnare responsabil program sportiv; 

Anexa nr. 2 - Norme financiare; 
Anexa nr. 3 - Contractul cadru de finanțare. 

 

Anexa nr. 1 la Regulament 

 

CERERE DE FINANŢARE 

 

A. Aplicantul: structura sportivă 

1. Solicitant 

 

l. Denumirea structurii sportive: 

2.Prescurtarea: 

3. Adresa:  

4. Certificat de identitate sportivă:  

5. Alte date de identificare: Telefon:   

E-mail: 

Fax:   

Web:   

 

2. Date bancare: 

Denumirea bancii: 

Numarul de cont: 

Titular:  .............................  
Cod fiscal:  ........................  

3.  Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul 
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l.Numele complet: 

2.Telefon:   

3.Fax:  

4. E-mail: 

 

4.  Responsabilul de proiect (daca este diferit de persoana de la pct 3) 
  

l.Numele complet: 

2.Telefon:   

3.Fax:  

4. E-mail: 

 

B. Date privind proiectul: 

 

5. Titlul /Denumirea programului sportiv:  

 

6. Descrierea programului, a resurselor şi a obiectivelor solicitantului: 

 

7. Rezumatul programului sportiv, structurat astfel: 

- titlul 

- scopul și obiectivele 
- grupul țintă, beneficiari 

- activitățile principale 

- rezultatele estimate 
 

8. Scopul şi obiectivele programului: 

 

9. Activităţi/acţiuni din cadrul programului sportiv 

9.1. 

9.2. 
9.3. 

9.4. 

9.5. 

 

10. Locul desfăşurării programului sportiv (localitate):  

10.1. 
10.2. 

10.3. 

10.4. 
10.5.... 

 

11. Durata programului sportiv: de la .........până la ......... 

11. Perioada de derulare a programului : 

11.1. 

11.2. 
11.3. 

11.4. 

11.5... 
 

12. Participanţi (numărul şi structura): 

12.1. 
12.2 

12.3. 
12.4. 

12.5. 

 

13. Justificarea caracterului de anvergură și importanță pentru finanțator a programului: 

 

13.1.Obiective propuse pentru anul competitional 
 

14. Rezultatele scontate: impactul programului, mijloace de monitorizare şi evaluare a rezultatelor: 
 

15. Echipa responsabilă de derularea programului (numele şi prenumele, funcţia în cadrul structurii sportive, telefon): 
15.1. Coordonator:  ......................................................................................................................................................  
15.2. Responsabil financiar:  ........................................................................................................................................  

15.3. Responsabil cu probleme tehnice: .......................................................................................................................  
15.4. Alţi membri, după caz: ........................................................................................................................................  

 

16. Partenerul (-ii) programului (dacă este cazul): 

- coordonate (adresa, tel/fax, e-mail, web site); 

- scurtă descriere a activităţilor derulate în proiect (max 10 rânduri). 
 

17. Resurse umane şi financiare ale structurii sportive, angrenate în realizarea acţiunilor/activităţilor din cadrul proiectului 
 
1. Resurse umane 

1.1. Numărul persoanelor remunerate care participă la realizarea programului sportiv - total: ..., din care antrenori, jucători etc. (pentru cluburile sportive): 

...., defalcat pe categorii, după următorul tabel: 
 

Nr. Crt. Numele și prenumele Funcția 

1   

2   

...   

.....   

1.2. Număr de secţii pe ramură de sport (pentru cluburile sportive): .... 
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1.3. Număr de sportivi legitimaţi pe secţii:  

1.4. Număr de grupe pe categorii de varsta / secţie sportiva... 

1.5. Număr de cluburi sportive afiliate la asociaţia pe ramură de sport judeţeană  
1.6. Număr de asociaţii fără personalitate juridică afiliate la asociaţia pe ramură de sport judeţeană/a municipiului Bucureşti: .... 

1.7. Numărul jucătorilor legitimați în cadrul structurii sportive. 

 
2. Resurse financiare 

2.1. Venituri proprii realizate  

- în anul precedent 

- anul competitional precedent 

total: ... lei (RON), din care: 

-alocari Consiliul local .................... ........................ lei(RON) 
-alocari Consiliul Judeţean Covasna ............. lei(RON) 

-donaţii, sponsorizări: ........................ lei (RON) 
-venituri din activităţi economice (închirieri, prestări de servicii, reclamă, publicitate etc.): lei (RON) 

- cotizaţii, taxe, penalităţi etc.: ...................... lei (RON) 

- alte venituri:  lei (RON) 
2.2. Venituri proprii estimate a se realiza 

- în anul curent 

- anul competitional curent  

total: ... lei (RON), din care: 

-alocari Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe lei(RON) 

-alocari Consiliul Judetean Covasna ............. lei(RON) 
-donaţii, sponsorizări: ........................ lei (RON) 

-venituri din activităţi economice (prestări de servicii, închirieri, reclamă, publicitate etc.): lei (RON) 

- cotizaţii, taxe, penalităţi etc.: ................................. lei (RON) 
-alte venituri:  lei (RON) 

 

Data: 
 

Reprezentantul legal, Coordonatorul de proiect, 

Numele şi prenumele: Numele şi prenumele: 
Semnătură: Semnătură: 

Stampila structurii sportive/ organizaţiei: 

 

Anexa a - la Cererea de finanţare 

 

Rezultate sportive obţinute in anul competitional anterior  

Structura sportiva/ organizaţia   

 

Obiective realizate/ 

secţie/grupă 

Campionat 

Naţional 

Cupa 

României 

Campionat 

Balcanic/ 

Competiţii euroregionale 

Campionat/Cupă 

Europeană/alte competiţii de 

nivel european 

Campionat/Cupă 

Mondială/alte competiţii 

de nivel mondial 

Sportul de performanta      

seniori      

tineret      

juniori I/II/III....      

cadeti-copii      

 
Reprezentant legal, 

Semnătură 

 

Anexa b - la Cererea de finanţare 

 

Structuri sportive cu sectii de juniori-Tabel nominal cu sportivii juniori  

Structura sportiva  ___________________________________ 

 

Nr.crt. Nume, prenume sportiv Numar carnet legitimare 
Clubul de seniori la care a 

promovat 
Observ. 

     

     

     

 

Reprezentant legal, 

Semnătură 

 

Anexa nr. 1.1 la Cererea de finanțare 

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI - estimat 

al structurii sportive 
 

Programul ..............................................................  

Perioada şi locul desfăşurării .......................................................................................................................................... ..................  
 
Nr. 

crt. 
Denumire indicatori TOTAL Anul 1 Anul 2 OBSERVAŢII 

I. VENITURI – TOTAL (1+2), din care:     

1. Contribuţia beneficiarului (a+b+c+d)     

a). contribuţie proprie     

b). donaţii     

c). sponsorizări     

d). alte surse     

2. Finanţare nerambursabila din bugetul local     
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Nr. 

crt. 
Denumire indicatori TOTAL Anul 1 Anul 2 OBSERVAŢII 

II. CHELTUIELI - TOTAL, din care:     

1. 

Cheltuieli pentru plata participanților la activitatea sportivă, 

efectuate după caz, în baza unui contract individual de muncă sau 

a unui contract de activitate sportivă – aplicabil numai pentru 

structurile sportive în care finanțatorul deține participații. 

    

2. Cheltuieli de transport:     

3. Cheltuieli de cazare     

4. Cheltuieli de masă     

5. Cheltuieli privind alimentaţia de efort     

6. Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor şi a altor persoane     

7. 
Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor şi a 

echipamentului sportiv şi a altor bunuri 
    

8. Cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi echipament sportiv     

9. Cheltuieli medicale şi pentru controlul doping     

10. Alte categorii de cheltuieli:     

 pentru organizarea, respectiv desfășurarea acțiunilor sportive     

 

pentru realizarea acţiunilor de cercetare, documentare, informare, 

promovare, consultanţă în domeniul sportului, pentru formarea şi 

perfecţionarea personalului de specialitate, precum şi a celorlalte 

acţiuni sportive 

    

 
cadouri oferite delegațiilor sportive străine la acţiunile sportive 
internaţionale 

    

 cheltuieli pentru materiale de promovare a activității sportive     

11. Premii, indemnizații sportive, prime și alte drepturi     

12. Îndemnizații sportive     

 Total     

 %     

 

Detalierea cheltuielilor cu evidenţierea surselor de finanţare pe fiecare categorie de cheltuială: 

 

Nr. 

Crt. 

Categoria 

bugetara 

Contribuţie 

finanţator 

Contribuţia proprie a 

Beneficiarului 
Alte surse 

Total 

buget 

Anul 1 Anul 2 Anul 1 Anul 2 Anul 1 Anul 2 Anul 1 Anul 2 

 Cheltuieli pentru plata participanților la activitatea 

sportivă, efectuate după caz, în baza unui contract 

individual de muncă sau a unui contract de activitate 

sportivă – aplicabil numai pentru structurile sportive 

în care finanțatorul deține participații. 

        

 Cheltuieli de transport:         

 Cheltuieli de cazare         

 Cheltuieli de masă         

 Cheltuieli privind alimentaţia de efort         

 Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor şi a altor 

persoane 

        

 Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor şi 

a echipamentului sportiv şi a altor bunuri 

        

 Cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi 

echipament sportiv 

        

 Cheltuieli medicale şi pentru controlul doping         

 Alte categorii de cheltuieli         

 Premii, indemnizații sportive, prime și alte drepturi         

 Îndemnizații sportive         

 TOTAL         

 %         

 

Preşedintele structurii sportive/organizaţiei sportive/organizaţiei                      Responsabilul financiar al structurii 

(numele, prenumele şi semnatura)                                     (numele, prenumele şi semnatura) 
 

Anexa nr. 1.2 la Cererea de finanțare 

 

DECLARAŢIE 

pe propria răspundere disponibilitate financiară 

 

Subsemnatul  ............................................................................................ , domiciliat în localitatea  ................................................................ ,  

str ......................................................  nr ................. , bl ................ , ap ................ , et .................. , sc ...................... , sectorul/judeţul ............................................,  

codul poştal  ........... , posesor al actului de identitate ............  seria .............. nr.  ........................................................................................ ...................................., 
codul numeric personal  ................................................................................................... , în calitate de reprezentant legal declar pe propria răspundere că 

deţinem disponibilitate financiară, alta decât din fondurile publice, necesară orgănizării şi desfăşurării proiectului sportiv. 

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Noul Cod penal pentru infracţiunea de fals în declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este 
completă şi corectă. 

 

Data: 

 

Preşedinte, 

Nume şi prenume 

Ştampilă 
 

Anexa nr. 1.3 la Cererea de finanțare 

 

DECLARAŢIE 

 
Subsemnatul  ..................................................................................................... , domiciliat în localitatea  ...................................................... , 
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str ....................................... nr ............  , bl .... , ap ...., sectorul/judeţul  ...................................................... , codul postal  ...............................  ,posesor al actului 

de identitate  .............................  seria .......  nr ................................................................................................... ,codul numeric 

personal.......................................................................... în calitate de reprezentant al structurii sportive/organizaţiei ............................................. , declar pe propria 
răspundere următoarele: 

1. nu mă aflu personal / persoana juridică pe care o reprezint nu se află, în nici una dintre următoarele situaţii: 

a) în incapacitate de plată; 
b) cu conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive; 

c) nu am încălcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din fonduri publice; 

d) nu sunt vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia economică; 
e) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, 

deturnare de fonduri. 

2. structura sportivă/organizatia pe care o reprezint îndeplineşte următoarele condiţii: 
a) __________________________________________________________________________________________ este structură sportivă 

recunoscută în condiţiile legii: CIS nr. ___________________________________________________________________________  
b) nu are obligaţii de plată exigibile şi nu este în litigiu cu instituţia finanţatoare; 

c) nu are obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat; 

d) informaţiile furnizate instituţiei finanţatoare în vederea obţinerii finanţării sunt veridice; 
e) nu se află în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive şi a regulamentelor proprii; 

f) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare şi nu se află în stare de dizolvare ori de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

g) nu beneficiază de un alt contract de finanţare din fonduri publice pentru acelaşi proiect de la aceeaşi autoritate finanţatoare în cursul anului fiscal curent; 
 

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art 326 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este 

completă şi corectă. 
 

Structura sportivă/ organizaţia .................................  

Reprezentant legal ...................................  
Semnătura, 

Data: 

 

Anexa nr. 1.4 la Cererea de finanțare 
 

DECLARAŢIA DE IMPARŢIALITATE 
 

Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, 

precum şi situaţia în care executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive 
familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană. 

Subsemnatul,  ....................................................... în calitatea de  ..............................................  al  .................................................................. , 

ca persoană cu drept de reprezentare a organizaţiei solicitante în ceea ce priveşte implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare 
pentru a evita orice conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce 

generează sau ar putea genera un asemenea conflict. 
 

Structura sportiva/ organizatia ..............................  

Reprezentant legal ...................................  
Semnătura, 

Data 

 

Anexa nr. 1.5 la Cererea de finanțare 
 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE DESEMNARE RESPONSABIL PROGRAM SPORTIV 
 

Subsemnatul _________________________________ , domiciliat în ______________________________ , str. _________________  

.nr. , sc. ____ , bl. _____ , et. ___ , ap. _____ , judeţul ______________ , posesor al actului de identitate C.I seria 
 ___ nr. ___________ ,codul numeric personal __________________________________ , în calitate de reprezentant legal 

al C.S/ACS _________________________________________________ , declar pe propria răspundere că persoana 

desemnată responsabil pentru derularea proiectului este dl/d-na ____________________________________________. 
 

Preşedinte, 

Nume şi prenume 
Semnătura, 

Ştampilă 

Anexa nr. 2 la Regulament 

 

NORME FINANCIARE  

pentru realizarea activității sportive ale structurilor sportive/asociațiilor și fundațiilor/organizațiilor finanțate de la bugetul județean, în baza Legii nr. 

69/2000, cu modificările și completările ulterioare 

 
Cap.I. Considerații generale 

Prezentul normativ cuprinde categoriile de cheltuieli specifice şi, după caz, cuantumurile acestora, ce se pot efectua pentru realizarea programelor/ proiectelor sportive de 

către structura sportivă/asociația/fundația contractantă, din contribuția financiară de la bugetul județului. 

Cheltuieli cuprinse în prezentul normativ sunt inerente realizării activităţilor sportive, respectiv pentru bunuri și servicii pentru acțiuni/activități cuprinse în programele 

de selecție, pregătire sportivă, calendarele competiționale, organizare de competiții și evenimente sportive, pentru participanţii la acţiunile sportive. Normativul cuprinde și 

cheltuieli aferente unor activități de natura diversă, conexe activităților sportive, suport pentru acestea. 

Termenii şi expresiile utilizate in prezenta au următoarele semnificaţii: 

1. activitate sportivă - complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă 
sunt: acţiunile de pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite împreună acţiuni sportive; 

2. acţiune de pregătire sportivă - acţiune sportivă desfăşurată în ţară sau în străinătate, realizată în baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor 

persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotrică a individului şi participarea la competiţii sportive; 

3. competiţie sportivă - acţiune sportivă organizată de structuri sportive şi/sau de alte entităţi competente, în baza unui regulament, care are ca obiectiv ameliorarea 

rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi/sau obţinerea victoriei; 

4. alte acţiuni sportive - acţiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele decât competiţiile sportive şi cele de pregătire sportivă, desfăşurate în ţară sau în 

străinătate, cum ar fi: congrese, conferinţe, simpozioane, seminarii, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experienţă, gale, expoziţii, cursuri şi stagii de 

practică şi specializare sau perfecţionare şi altele asemenea, precum şi acţiuni de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă şi altele asemenea; 
5. alimentaţie de efort - tip de alimentaţie specială, necesară compensării pierderilor de nutrienţi în urma efortului depus de sportivi în programele de pregătire şi de 

participare în competiţii; 

6. susţinătoare de efort - substanţe sintetice sau naturale cu efecte ergo- sau profotrope utilizate în vederea reechilibrării biologice a sportivilor. Acestea au scop 
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profilactic, curativ şi accelerează refacerea după efort, contribuind indirect la susţinerea biologică a efortului următor; substanţe care nu sunt incluse pe lista substanţelor 

interzise întocmită de Agenţia Mondială Antidoping (WADA); 

7. antrenor sau profesor care a selecţionat şi promovat - persoană calificată care se ocupă de selecţia şi pregătirea de bază a sportivilor dintr-o ramură sportivă, asigurând 

promovarea acestora în cadrul sistemului ierarhic de evaluare sportivă, de la un nivel scăzut al aptitudinilor şi abilităţilor sportive spre înalta performanţă sportivă. Activitatea 

acestora trebuie evidenţiată de cluburile sportive şi confirmată de federaţia sportivă naţională de specialitate; 

8. organizaţii sportive - persoane juridice de drept public ori privat care, potrivit actului de înfiinţare sau statutului, pot organiza, participa şi/sau finanţa, după caz, acţiuni 
sportive. 

9. contract de activitate sportivă - convenţia încheiată pentru o durată determinată între structurile sportive şi participanţii la activitatea sportivă prevăzuţi legal, care are 

ca obiect desfăşurarea unei activităţi cu caracter sportiv. 

10. Participanţii la acţiunile sportive pot fi : 

a) sportivi; 

b) antrenori; 

c) medici, asistenţi medicali, maseuri, fizioterapeuţi, cercetători; 

d) arbitri, observatori, operatori video, personal auxiliar; 
e) alte persoane care contribuie la realizarea activitatii sportive 

 

Participanţii la acţiunile sportive pot lua parte: 

- la acţiunile de pregătire sportivă interne şi internaţionale: 

Acţiunile de pregătire sportivă se aprobă de conducerea organizației sportive care le organizează. Participanții menționați la pct.c/d/e pot beneficia pe perioada 

acţiunilor de pregătire sportivă de aceleaşi drepturi ca şi sportivii, cu excepţia cazurilor în care acţiunile sunt organizate în localităţile în care îşi au domiciliul aceste persoane 

şi organizatorii au stabilit să nu locuiască cu sportivii cantonaţi, situaţie în care vor beneficia de una sau două mese pe zi, după caz. Numărul, structura şi componenţa 
nominală ale participanţilor la acţiunile de pregătire sportivă se stabilesc de organizaţiile sportive organizatoare, în funcţie de ramura de sport, de scopul şi importanţa acţiunii 

şi de resursele financiare prevăzute în buget. 

- la competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive interne şi internaţionale: 

La competiţiile sportive interne şi internaţionale, în afară de sportivi, pot participa antrenori, medici, asistenţi medicali, fizioterapeuţi, operatori video, arbitri, 

observatori, alţi specialişti, precum şi alte persoane din cadrul autorităţii, instituţiei sau structurii sportive participante ori din afara acesteia, care contribuie la asigurarea 

condiţiilor tehnice şi administrative necesare efectuării deplasării, participării sportivilor în competiţie şi realizării obiectivelor propuse. 

Sportivii şi celelalte persoane care participă la competiţiile sportive alcătuiesc delegaţia sportivă a organizaţiei sportive pe care o reprezintă. 

Numărul, structura şi componenţa nominală ale delegaţiei sportive care participă la competiţii sportive şi perioada de deplasare a acesteia se stabilesc de organizaţia 
sportivă pe care o reprezintă, în raport cu regulamentul competiţiei, necesităţile concrete de îndeplinire a obiectivelor stabilite şi cu încadrarea în fondurile prevăzute în buget. 

La celelalte acţiuni sportive interne şi internaţionale, numărul, structura şi componenţa nominală ale participanţilor se stabilesc, după caz, de organizaţia sportivă 

organizatoare sau participantă la acţiune, în raport cu regulamentele ori condiţiile de participare comunicate de organizatori, scopul şi obiectivele acţiunii şi prevederile 

bugetare aprobate cu această destinaţie. 

Numărul arbitrilor la competiţiile sportive interne şi internaţionale sunt stabilite de federaţiile sportive naţionale, respectiv de federaţiile sportive internaţionale, conform 

regulamentelor proprii. 

 

Cap.II. Categorii de cheltuieli 

 

I. Cheltuieli pentru plata participanților la activitatea sportivă, efectuate după caz, în baza unui contract individual de muncă sau a unui contract de activitate 

sportivă. 

Conform prevederilor legale stabilite prin OUG nr. 38/2017, participanţii la activitatea sportivă enumeraţi la cap.1, pct. 10, lit. a)-c) din prezenta, respectiv sportivi, 

antrenori, medici, asistenţi medicali, maseuri, fizioterapeuţi, cercetători pot încheia cu structurile sportive, după caz, un contract individual de muncă sau un contract de 

activitate sportivă, în condiţiile legii. 

Contractul de activitate sportivă este convenția încheiată pentru o durată determinată între structurile sportive și participanții la activitatea sportivă prevăzuți legal, care 
are ca obiect desfășurarea unei activități cu caracter sportiv. 

Modelul-cadru al contractului de activitate sportivă s-a stabilit prin Ordinul nr. 631/19.06.2017 - ordin comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului 

muncii şi justiţiei sociale. 

Veniturile realizate din Contractul de activitate sportivă se încadrează în categoria veniturilor din activități independente prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

În contract se va preciza salariul lunar brut al participantului, agreată a fi plătită de entitatea sportivă. 

 

II. Categorii de cheltuieli altele decât cheltuieli pentru plata participanților la activitatea sportivă 

 

1. Cheltuieli de transport: 

1.1. (1) Transportul participanţilor la acţiunile sportive organizate în ţară, în altă localitate decât cea în care îşi au domiciliul/resedința aceştia se poate efectua,dupa caz: 

a) cu orice fel de tren, clasa a II-a pe distanţe de până la 300 km şi clasa I pe distanţe mai mari de 300 km; utilizarea vagonului de dormit este permisă şi se pot deconta 

cheltuielile aferente numai în cazul călătoriilor efectuate pe distanţe mai mari de 300 km şi pe timp de noapte; 

b) cu mijloace de transport auto ale entităţilor organizatoare sau participante (parc auto al clubului), cu cheltuielile aferente de combustibil, lubrifianti, taxe de drum, 

diurnă șofer si altele; 

c) cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare şi altele asemenea; 
d) cu avionul, clasa economică; 

e) cu navele de călători, după tariful clasei I; 

f) cu autoturismul proprietate personală, în condiţiile legii, exceptând sportivii. 

(2) Transportul delegației sportive în localitate pentru participarea la acţiunile sportive (pregatire sportivă, competiție, alte acțiuni) se poate face cu mijloace de transport 

auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personal (exceptând sportivii) sau cu mijloace de transport în comun și publice, în condiţiile legii. 

1.2. La acţiunile sportive care se desfăşoară în localitatea de reședință sportivii pot beneficia de decontarea cheltuielilor de transport efectuat cu mijloacele de transport în 

comun de la locul de domiciliu la locul de desfăşurare a acţiunii de pregătire, pe baza legitimaţiilor de călătorie sau a abonamentului. 
1.3. Pentru deplasarea participanţilor la acţiunile sportive organizate în străinătate: 

a) cu avionul, la clasa economic: bilete individuale sau charter; 

b) cu trenul, inclusiv cu vagonul de dormit; 

c) cu mijloace de transport auto închiriate sau proprii ale entităţilor trimiţătoare; 

d) cu autoturismul proprietate personală, în condiţiile legii, exceptand sportivii; 

e) cu navele de călători, după tariful clasei I. 

1.4. Pentru sportivii/antrenorii străini: contravaloare transport ruta localitatea de reședință a clubului - țara de rezidență a sportivului/antrenorului, asigurat de club 

conform contract de muncă/contract de activitate sportivă încheiat între club și sportivul de performanta. 
1.5. (1) La acţiunile sportive organizate în ţară şi în străinătate se pot deconta drept cheltuieli de transport și: 

a) taxele pentru trecerea podurilor; 

b) taxele de traversare cu bacul; 

c) taxele de aeroport, gară, aerogară sau port; 

d) alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare; 

e) costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum şi comisioanele percepute de agenţiile de voiaj; 

f) taxele percepute suplimentar pentru bagajele constând din materiale şi echipament sportiv, aparatură medicală şi altele asemenea. 

(2) La acţiunile sportive interne şi internaţionale se mai pot efectua cheltuieli privind: 
a) transportul materialelor şi echipamentelor sportive, al medicamentelor şi aparaturii medicale necesare sportivilor şi personalului tehnic pentru efectuarea pregătirii 

şi/sau participării la competiţia sportivă; 

b) transportul documentaţiilor, al altor materiale necesare îndeplinirii acţiunii; 

c) transportul pe destinaţia dus-întors dintre aeroport sau gară şi locul de cazare. 

 

2. Cheltuieli de cazare 
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2.1.(1) Cazarea participanţilor la activitatile sportive organizate în ţară se poate face după caz : 

a) în locuinţe închiriate, în condiţiile legii; 

b) în orice structuri de cazare cu tarife până la nivelul corespunzător categoriei hotelurilor de 3 stele; 

(2) Pentru ședere pe durată în localitatea de reședință a clubului, sportivii, stafful tehnic și administrativ al clubului pot beneficia de cazare în locuinţe/sau apartamente în 

hoteluri, închiriate cu contract de închiriere, cu limita superioara corespunzatoare tarifelor hotelurilor categoria de 3 stele și raportat la ofertele pietei. Se includ și cheltuieli cu 
utilitățile la locuințele inchiriate. 

2.2. Cazarea participanţilor la competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive internaţionale organizate în ţară : se poate face în hoteluri până la categoria 5 stele inclusiv, 

în funcţie de nivelul, importanţa şi/sau regulamentul competiţiei, după caz. 

2.3. (1) La acţiunile sportive organizate în străinătate cazarea participantilor se face după caz: 

a) în hotelurile în care au loc acţiunile sportive, la tarifele practicate de acestea, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor; 

b) în alte hoteluri sau spaţii de cazare, cu încadrarea în plafoanele de cazare stabilite prin dispoziţiile legale în vigoare privind deplasarea personalului român în 

străinătate. 

(2) În cazuri temeinic justificate, conducătorul entităţii trimiţătoare poate aproba, pe baza documentelor justificative, plata cheltuielilor de cazare peste plafoanele 
prevăzute de normele legale specifice în vigoare, în limita prevederilor bugetare aprobate . 

 

3. Cheltuieli de masă 

 

(1) Cheltuielile zilnice de masă pentru acţiunile sportive organizate în țară se diferenţiază pe categorii de acţiuni, astfel: 

a) Competiţii sportive interne: 

- de nivel orăşenesc sau municipal: până la 45 lei 
- de nivel judeţean: până la 50 lei 

- de nivel zonal sau interjudeţean: până la 60 lei 

- de nivel naţional: până la 70 lei 

b) Acţiuni de pregătire sportivă desfăşurate în ţară: până la 85 lei; 

c) Competiţii sportive şi alte acţiuni sportive internaţionale desfăşurate în ţară: până la 90 lei; 

d) La încheierea competiţiilor sportive şi a altor acţiuni sportive internaţionale desfăşurate în localitatea de reședință se poate organiza şi finanţa o masă oficială cu sportivii, 

antrenorii, arbitrii şi oficialii participanţi, precum şi cu alte persoane care au contribuit la organizarea acţiunii, în limita sumei de 110 lei de persoană. În această situaţie, suma prevăzută 

pentru masa de seară sau de prânz, după caz, nu se mai foloseşte. În cadrul meselor oficiale se pot deconta şi băuturi alcoolice. 
e) La competiţiile sportive organizate în ţară organizatorii pot asigura sportivilor băuturi răcoritoare în sumă de până la 10 lei/persoană/joc sau reuniune. 

f) La acţiunile de pregătire sportivă şi la competiţiile sportive sunt interzise includerea şi decontarea în cadrul cheltuielilor de masă a băuturilor alcoolice. 

(2) La acţiunile sportive organizate în străinătate se pot efectua cheltuieli zilnice de masă pentru participanţi până la nivelul diurnei în valută prevăzute de dispoziţiile 

legale în materie pentru fiecare ţară în care are loc deplasarea. 

Perioada pentru care se acordă diurna în valută se determină în condiţiile legii. 

(3) În situaţia în care cheltuielile de masă la acţiunile sportive desfăşurate în străinătate se asigură de către partenerii externi, participanţii la aceste acţiuni pot beneficia 

de până la 50% din diurna stabilită pentru ţara în care are loc deplasarea. 

(4) Prevederile alin. (3) se aplică şi în situaţia în care cheltuielile de întreţinere şi cazare a participanţilor în străinătate se asigură din sumele plătite organizatorilor de 
către entităţile participante, la nivelul comunicat de aceştia. 

(5) În cazul deplasării în străinătate cu trenul sau cu mijloace de transport auto delegaţiile sportive române beneficiază de masă la nivelul limitelor prevăzute la alin. (1), 

numai pe durata călătoriei pe teritoriul României. 

(6) Cheltuielile zilnice de masă prevăzute în prezentul pct.3 reprezintă limite maxime. Cuantumul efectiv al acestora se aprobă de conducerea clubului sportiv, în funcţie 

de specificul ramurii de sport, de valoarea sportivilor, de unitatea la care li se asigură masa, în limita prevederilor bugetare aprobate. 

 

4. Cheltuieli privind alimentaţia de efort 
 

(1) Pentru asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare efortului depus în pregătire, sportivii pot beneficia de alimentaţie de efort - în alimente -, acordată după cum 

urmează: 

a) pentru sportivii din loturile olimpice și naționale, la toate categoriile de vârstă - până la 900 lei lunar /persoană. 

b) pentru ceilalți sportivi legitimați din secțiile clubului la toate categoriile de vârstă - până la 600 lei lunar/persoană. 

(2) Criteriile de acordare se stabilesc de clubul sportiv, în raport cu performanţele realizate de sportiv şi cu obiectivele asumate de acesta. 

(3) Alimentaţia de efort se acordă, pentru aceeaşi perioadă, de către o singură structură sportivă (numai de către club sau de către federația sportivă națională). 

(4) Pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă la care se alocă cheltuieli de masă pentru minimum două mese pe zi, clubul sportiv nu poate acorda alimentaţie de efort. 
(5) Cluburile sportive care au echipe sau grupe de copii şi juniori pot acorda acestora în ziua antrenamentului, pentru compensarea efortului depus, alimente constând în 

produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar, în limita sumei de până la 15 lei/sportiv. 

 

5. Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor şi a altor persoane 

 

(1) Cluburile sportive când organizează competiţii sportive interne şi internaţionale pot finanţa, pentru arbitrii şi oficialii delegaţi la acestea, cheltuieli privind 

indemnizaţia de arbitraj, conform regulamentelor și hotărârilor federațiilor sportive de specialitate/asociațiilor județene pe ramură de sport. 

(2) Îndemnizația de arbitraj se poate acorda pe meci/reuniune, după caz, conform normelor aprobate de federaţiile sportive de specialitate. 
(3) Pentru activitatea de secretariat desfăşurată înainte, în timpul sau după derularea competiţiei, la ramurile de sport la care se justifică, pot fi plătite 2-4 indemnizaţii 

sportive la nivelul unui arbitru secund, în funcţie de nivelul competiţiei. 

(4) Medicii pot primi 100% din indemnizaţia sportiva de arbitraj prevăzută pentru arbitrii principali, iar asistenţii medicali 75% din indemnizaţia sportiva a medicilor. 

(5) În cazul în care arbitrii participanţi la o competiţie sportivă nu se pot deplasa la locul de servire a mesei din cauza programului de desfăşurare a acesteia, ei pot 

beneficia de acordarea alocaţiei de masă în numerar, cu încadrarea în limitele prevăzute de prezentele norme, impozitată în conformitate cu prevederile legale. 

(6) Cheltuielile de transport, masa și cazare pentru arbitri și oficialii delegați la competițiile sportive pot fi finanțate de către entitățile sportive organizatoare, în limitele 

prevăzute de regulamentele federațiilor sportive de specialitate/asociațiilor județene pe ramură de sport. 
 

6. Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor şi a echipamentului sportiv şi a altor bunuri 

 

(1) Cheltuielile privind asigurările pentru accidente ale persoanelor, precum și pentru asigurarea materialelor și echipamentelor sportive, a mijloacelor de transport și 

altor bunuri necesare realizării acțiunilor sportive pot fi efectuate astfel: 

- anual pentru sportivi, antrenori şi alţi specialişti ai clubului 

- pe perioada acțiunii, pentru membrii delegațiilor sportive participante în competiții internaționale/Cupe europene intercluburi 

(2) Cheltuieli pentru asigurarea materialelor şi echipamentelor sportive, a mijloacelor de transport şi a altor bunuri necesare realizării acţiunilor sportive, pot fi efectuate 
pe perioada acțiunii. 

 

7. Cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi echipament sportiv 

Pentru realizarea acţiunilor sportive se pot efectua cheltuieli pentru: achiziţionarea de materiale sportive, echipament sportiv de pregătire şi competiţie, ţinuta de 

reprezentare, după caz în limita fondurilor prevăzute în buget. 

 

8. Cheltuieli medicale şi pentru controlul doping 

 
(1) Structurile sportive pot să procure, în baza prescripţiei medicale: 

a) vitamine şi susţinătoare de efort, în sumă de până la 20 lei/zi pentru fiecare sportiv; 

b) medicamente, materiale sanitare, unguente şi produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere şi recuperare, în sumă de până la 10 lei/zi pentru fiecare sportiv; 

(2) Structurile sportive pot efectua pentru sportivii legitimaţi: cheltuieli pentru asistenţă şi investigaţii medicale, respectiv rezonanţă magnetică, tomografie 

computerizată, coronarografie, scintigrame cu raze, izotopi şi altele asemenea, privind starea de sănătate a sportivilor de performanţă, precum şi pentru realizarea 

intervenţiilor chirurgicale şi a tratamentelor postoperatorii ale acestora. 
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(3) Pentru realizarea controalelor doping, organizaţiile sportive pot efectua cheltuieli în lei, pentru testele efectuate în ţară, sau în valută, pentru cele impuse de 

reglementările internaţionale a fi efectuate în străinătate. 

 

9. Alte categorii de cheltuieli: 

 

9.1. Pentru organizarea, respectiv desfășurarea acțiunilor sportive, structurile sportive/organizațiile pot efectua, după caz, cu încadrarea în prevederile 

bugetare aprobate, cheltuieli şi pentru: 

a) taxe plătite către federațiile de specialitate privind afilierea, înscrierea în competiții; 

b) taxe de înscriere şi/sau de participare la acţiunile sportive, taxe de organizare a acţiunilor, în condiţiile stabilite de organizatori; 

c) taxe pentru licențierea sportivilor, plătite către federațiile naționale de specialitate; 

d) taxe, plăți pentru obținerea actelor pentru sportivi, necesare federațiilor sportive naționale, pentru obținerea permisului de ședere, etc; 

e) servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferinţă, spaţii, aparatură birotică şi alte bunuri necesare organizării acţiunilor și activității structurii sportive/ 

organizației; 

f) refacere după efort, recuperare şi igienă personală, cum ar fi saună, masaj şi altele asemenea; 
g) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice şi a respectării normelor de pază şi protecţie contra incendiilor, la locul de desfăşurare a acţiunilor sportive; 

h) achiziţionarea de panouri şi materiale publicitare, materiale de promovare, materiale pentru pavoazare, rechizite şi alte materiale consumabile, aranjamente florale; 

i) obţinerea vizelor de intrare în ţările în care au loc acţiunile; 

j) cheltuieli medicale pentru vaccinuri şi medicamente specifice unor ţări sau localităţi, cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor; 

k) activităţi culturale; 

l) plata lectorilor şi a translatorilor; 

m) gustări, băuturi răcoritoare, cafea şi altele asemenea, în limita sumei de 17 lei/zi/persoană, în cazul acţiunilor sportive, altele decât cele de pregătire; 
n) taxe de parcare şi servicii de protocol la acţiunile sportive internaţionale; 

o) comisioane şi taxe bancare pentru obţinerea valutei, tranzacții; 

p) cluburile sportive deținătoare de cai pot prevedea în buget cheltuieli pentru asigurarea hranei acestora, pentru medicamente, vitamine și susținătoare de efort. 

9.2. Pentru realizarea acţiunilor de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă în domeniul sportului, pentru formarea şi perfecţionarea 

personalului de specialitate, precum şi a celorlalte acţiuni sportive, se mai pot efectua: 

a) cheltuieli pentru studii de cercetare şi documentare în domeniul educaţiei fizice şi sportului; 

b) cheltuieli pentru procurarea de cărţi şi alte publicaţii cu profil sportiv; 

c) cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea şi altele asemenea a materialelor de specialitate din domeniu; 
d) cheltuieli pentru realizarea materialelor audio/video metodice şi de promovare a activităţii sportive; 

e) cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul sportului; 

f) achiziţii de licenţe pentru software de bază şi upgrade, servicii de programare şi de întreţinere pentru aplicaţii software în domeniul sportului; 

g) cursuri de formare şi perfecţionare a specialiştilor. 

9.3. La acţiunile sportive internaţionale,delegațiilor sportive străine li se pot oferi cadouri, dupa cum urmează : 

a) pentru cele organizate în țară : 

- campionate mondiale și europene – pâna la 230 lei/ delegație sportivă 

- alte competiții sportive internaționale – pâna la 200 lei/ delegație sportivă 
- alte acțiuni sportive internaționale – pâna la 175 lei/ delegație sportivă 

b) la acțiunile sportive organizate în străinatate : 

- campionate mondiale și europene – pâna la 2000 lei/ acțiune 

- alte competiții sportive internaționale – pâna la 1500 lei/ acțiune 

- alte acțiuni sportive internaționale – pâna la 1200 lei/ acțiune 

9.4. Structurile sportive pot efectua cheltuieli pentru materiale de promovare a activității sportive: tricouri, cravate, eșarfe, diplome, medalii, cupe, plachete, fanioane, 

insigne, brelocuri, afișe, pliante și alte asemenea; costul cu aceste materiale nu se include în sumele prevăzute la pct.9.3. 

 

III. Premii, indemnizații sportive, prime și alte drepturi 

Din bugetul județului se pot acorda sume pentru premierea, în condițiile legii, a performanțelor deosebite obținute la competițiile sportive interne și 

internaționale oficiale. 

 

1. Premii 

 

A) Premii pentru sportivi: 
(1) Pentru performanţele deosebite obţinute în competiţii sportive, cluburile sportive pot acorda sportivilor, pe categorii de vârstă, în funcţie de valoarea performanţei, de 

importanţa şi amploarea competiţiei, de contribuţia personală, premii în lei şi/sau în obiecte, până la valoarea sumelor aprobate de Consiliul de Administrație al clubului, în 

funcție de bugetul alocat și prevăzute în prezenta, după cum urmează: 

1. Calendar competițional internațional - jocuri sportive seniori 

- calificare in cupe europene intercluburi şi în fazele superioare: in suma aprobata de Consiliul de Administratie al clubului, in functie de bugetul alocat, cu respectarea 

unui plafon maxim la nivelul unui salariu lunar, stipulat in contractul individual de munca sau in contractul de activitate sportiva, după caz. 

- cupe europene intercluburi: 

loc I – in suma maxima la nivelul triplului salariului lunar, stipulat in contractul individual de munca sau in contractul de activitate sportiva, după caz/ participant 
loc II – in suma maxima la nivelul dublului salariului lunar, stipulat in contractul individual de munca sau in contractul de activitate sportiva, după caz/ participant 

loc III – in suma maxima la nivelul unui salariu lunar, stipulat in contractul individual de munca sau in contractul de activitate sportiva, după caz/ participant 

 

2. Calendar competitional intern-jocuri sportive 

2.1. jocuri sportive –seniori 

a) Campionate Nationale: 

loc I – in suma maxima la nivelul unui salariu lunar, stipulat in contractul individual de munca sau in contractul de activitate sportiva, după caz/ participant 
loc II – in suma maxima la nivelul a 75% din salariul lunar, stipulat in contractul individual de munca sau in contractul de activitate sportiva, după caz/ participant 

loc III – in suma maxima la nivelul a 50% din salariul lunar, stipulat in contractul individual de munca sau in contractul de activitate sportiva, după caz/ participant 

b) Cupa Romaniei: 

loc I – in suma maxima la nivelul a 75% din salariul lunar, stipulat in contractul individual de munca sau in contractul de activitate sportiva, după caz/ participant 

loc II – in suma maxima la nivelul a 50% din salariul lunar, stipulat in contractul individual de munca sau in contractul de activitate sportiva, după caz/ participant 

loc III – in suma maxima la nivelul a 25% din salariul lunar, stipulat in contractul individual de munca sau in contractul de activitate sportiva, după caz/ participant 

2.2. jocuri sportive- tineret/juniori I 

a) Campinate Naţionale 
loc I –în suma de până la 3000 lei /participant 

loc II –în suma de până la 2000 lei / participant 

loc III –în suma de până la 1500 lei/ participant 

2.3. jocuri sportive -juniori II /cadeti: 

a)Campionate Nationale: 

loc I –în suma de până la 2000 lei /participant 

loc II –în suma de până la 1500 lei / participant 

loc III –în suma de până la 1000 lei/ participant 
 

3. Calendar intern discipline individuale 

a) campionate nationale sporturi individuale: 

- seniori 

loc I –în suma de până la 2000 lei /participant 

loc II –în suma de până la 1500 lei / participant 
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loc III –în suma de până la 1200 lei/ participant 

- tineret și juniori 

loc I –în suma de până la 1200 lei /participant 

loc II –în suma de până la 800 lei / participant 

loc III –în suma de până la 500 lei/ participant 

- juniori II-cadeti: 
loc I –în suma de până la 900 lei /participant 

loc II –în suma de până la 700 lei / participant 

loc III –în suma de până la 400 lei/ participant 

b) Cupa Romaniei: 

- seniori/tineret 

loc I –în suma de până la 1500 lei /participant 

loc II –în suma de până la 1200 lei / participant 

loc III –în suma de până la 1000 lei/ participant 
- juniori/cadeti 

loc I –în suma de până la 1200 lei /participant 

loc II –în suma de până la 800 lei / participant 

loc III –în suma de până la 500 lei/ participant 

 

(2) Cuantumul premiilor se acorda diferit: pe discipline sportive olimpice - până la 100%; probe neolimpice din cadrul disciplinelor olimpice - până la 50%; discipline 

sportive neolimpice - până la 40%. 
(3) În cazul disciplinelor sportive individuale cu probe pe echipe, echipaje sau ştafete, precum şi la jocurile sportive, valoarea premiului prevăzut în prezenta este 

individuală. 

(4) Sportivii premiaţi de MTS sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, clasaţi pe primele 6 locuri la jocurile olimpice, jocurile paralimpice, campionatele mondiale şi 

europene, pot primi premii şi din partea cluburilor sportive de care aparţin, în limita prevederilor bugetare aprobate. Premiile cumulate acordate sportivilor potrivit alin. (4) nu 

pot depăşi 50% din valoarea premiilor acordate de MTS si C.O.S.R. 

(5) La disciplinele sportive la care, pe baza rezultatelor obţinute de sportivi la probele individuale, se întocmesc, potrivit regulamentului de concurs, şi clasamente pe 

echipe, premierea sportivilor se face pentru fiecare performanţă obţinută. 

(6)La disciplinele sportive la care, în conformitate cu regulamentul de concurs, sunt prevăzute probe pe echipe, separat de probele individuale, premierea sportivilor se 
face atât pentru performanţele obţinute la probele individuale, cât şi pentru cele obţinute în cadrul concursului pe echipe. 

(7) La jocurile sportive, în cadrul etapelor competiţiilor sportive interne de nivel naţional de seniori, cluburile sportive pot acorda premii astfel: 

a) un premiu de până la 900 lei/sportiv pentru meciurile câştigate în primul eşalon valoric al competiţiei; 

b) un premiu de până la 600 lei/sportiv pentru meciurile câştigate în al doilea eşalon valoric al competiţiei. 

Premiile se acordă participanților înscriși pe foaia de arbitraj, diferenţiat, în funcţie de valoarea meciurilor şi de contribuţia fiecărui sportiv, conform deciziei forului de 

conducere al entităţii sportive. 

(8) Sportivii clasaţi pe locurile I, II şi III în competiţiile interne neprevăzute la alin(1) pot primi din partea organizatorilor un premiu în bani sau în obiecte, în valoare de 

până la 390 lei, 290 lei şi, respectiv, 190 lei/persoană din venituri proprii. 
(9) Pentru realizarea unor recorduri, omologate de forurile sportive abilitate, cluburile sportive pot acorda sportivilor premii in lei, până in limita a 50% din valoarea 

premiului acordat potrivit aliniatului (1) 

(10) Pentru performanţele obţinute la competiţiile sportive care nu au fost autorizate în condiţiile legii, nu se acordă premii. 

 

B. Premii pentru antrenori, tehnicieni şi alţi specialişti- la jocurile sportive: 

(1) Pentru performanţele deosebite obţinute în competiţii sportive interne și internaţionale, cluburile sportive pot acorda antrenorului principal un premiu echivalent cu 

cel mult triplul celui mai mare premiu acordat unuia dintre sportivi,. Antrenorii secunzi pot primi un premiu de până la 80% din premiul acordat antrenorului principal. 
Ceilalţi specialişti şi tehnicieni din cadrul colectivelor tehnice aprobate de clubul sportiv conform normelor proprii pot primi un premiu unitar de până la 35% din valoarea 

premiului acordat antrenorului cu premiul cel mai mare. Valoarea totală a premiilor acordate acestor specialişti nu poate depăşi nivelul premiului acordat antrenorului cu 

premiul cel mai mare. 

(2) Pentru performanţele obţinute la competiţiile sportive care nu au fost autorizate în condiţiile legii, nu se acordă premii. 

 

C. Alte premii acordate la acțiuni sportive: 

(1) La competiţiile sportive interne, începând cu etapa pe localitate, organizatorii pot acorda medalii, echipament sportiv, diplome, cupe, conform regulamentelor 

competiţiilor respective. 
(2) Cluburile sportive pot acorda anual premii individuale de până la 350 lei pentru voluntari. 

(3) Cu prilejul unor aniversări jubiliare, al retragerii din activitate a unor sportivi, antrenori sau a altor personalităţi din domeniul sportului, precum şi al unor acţiuni 

speciale, organizaţiile sportive pot acorda trofee sportive, precum şi premii în bani şi/sau în obiecte, în valoare de până la 2.500 lei/persoană. 

 

IV. Îndemnizații sportive 

 

(1) Sportivii de performanţă, legitimaţi în cadrul clubului sportiv, antrenorii acestora şi alţi membri ai colectivului tehnic pot primi pe perioada acţiunii de pregătire 

sportivă organizată de club şi pe perioada competiţiei sportive la care participă în numele clubului o indemnizaţie sportivă, astfel: 
- în suma de până la 720 lei/participant/luna – sportivi seniori 

- în suma de până la 560 lei/participant/luna – sportivi de tineret/juniori I 

- antrenorul principal - 100% din îndemnizatia sportivului antrenat 

- antrenorul secund - 85% din îndemnizatia antrenorului principal 

(2) Îndemnizatia sportivă nu se acorda participanților la activitatea sportivă, care primesc plăți prin contracte de activitate sportivă. 

 

Cap. IV. Dispozitii finale: 
 

(1) Premiile şi alte drepturi acordate în baza prezentelor norme se impozitează potrivit legii. 

(2) Cheltuielile pentru realizarea competiţiilor sportive interne se efectuează astfel: 

a) cheltuielile de organizare a competiţiei, de către organizatorul competiţiei, potrivit regulamentului acesteia; 

b) cheltuielile de participare, cum ar fi cheltuielile de cazare, masă, transport, taxă de participare şi altele asemenea, de către clubul sportiv, după caz, pentru sportivii 

proprii înscrişi la competiţia respectivă, precum şi pentru ceilalţi membri ai delegaţiei sportive. 

(3) Sumele prevăzute în prezentul normativ includ și taxa pe valoarea adăugată, după caz. 

(4) Efectuarea cheltuielilor reglementate prin prezentele norme se realizează potrivit normelor privind finanţele publice. 
(5) Pentru realizarea acţiunilor şi activităţilor sportive prevăzute de prezentele norme se pot efectua plăţi în avans, în condiţiile existenţei unor contracte ferme, în 

cuantum de până la 30% din valoarea contractului, în condiţiile legii. 

(6) Organizaţiile sportive pot aloca fonduri peste limitele prevăzute în prezentele norme pe seama sumelor obţinute din venituri proprii, donaţii sau sponsorizări, în 

condiţiile legii. 

 

Anexa nr. 3 la Regulament  

 

CONTRACT- CADRU DE FINANŢARE 

Cap.I. PĂRŢILE 

 

1.1. JUDEȚUL COVASNA prin CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA, cu sediul în municipiul Sf. Gheorghe, P-ţa Libertăţii nr. 4, cod poştal 520008 tel-fax: 

0267/351228 Cod fiscal 4201988, Cont trezorerie ________________ deschis la Trezoreria Sf. Gheorghe, reprezentat prin Tamás Sándor – preşedinte şi Veres János – 

director executiv  

și  
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1.2. STRUCTURA SPORTIVĂ/ASOCIAŢIA/FUNDAŢIA (denumită generic 

ORGANIZAŢIA, cu sediul in localitatea Sfântu Gheorghe, str .................................................................................... , nr .................... , certificat de identitate sportivă 

..........................., cod fiscal nr ............................................................................................................................................... ,cont bancar nr 

................................................................., deschis la Banca ......................................., reprezentat prin d-na/dl.................................................... ,în calitate de 

preşedinte/director/manager general, în continuare structura sportivă 
în baza dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 cu modificările şi completările ulterioare,  

în temeiul HCJCv nr.  /2017 au convenit încheierea prezentului contract. 

 

Cap.II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art.1. (1) Obiectul prezentului contract îl constituie finanţarea, din contribuţia financiară acordată din bugetul local, a programului sportiv______________________ 

Acţiunile şi activităţile desfăşurate de structura sportivă finanţate prin prezentul contract, sunt cele prevăzute și aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

________. 

(2) Activitatea structurii sportive se circumscrie realizării scopului şi obiectivelor organizaţiei, conform prevederilor statutului și a actului de constituire. 
 

Cap.III. DURATA CONTRACTULUI 

Art.2. (1)Prezentul contract se incheie pe o perioadă cuprinsă de la data semnării lui de către părţi şi este valabil până la realizarea programului sportiv arătat la art. 1. 

Cap.IV. CONTRIBUŢIA JUDEȚULUI COVASNA prin CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

Art.4. Județul Covasna repartizează structurii sportive suma de ...................................... lei, pentru finanţarea programului sportiv prevăzut la art. 1 din bugetul local, din 

capitolul 67.02. "Cultură, recreere şi religie", subcap.67.02.05.01-Sport, din care suma de _________ lei pentru anul 2017 și ________ lei pentru anul 2018 până la realizarea 

programului sportiv. 
 

 

Cap.V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

Art.5. Structura sportivă are următoarele drepturi şi obligaţii: 

1. să utilizeze suma alocată din bugetul local prevăzută la art. 4, exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor aferente programului sportiv prevăzut şi potrivit destinaţiei 

stabilită prin contract. 

2. să realizeze programul sportiv prevăzut la art. 1, conform obiectivelor programului sportiv; 

3. să asigure din contribuția proprie și din alte surse acoperirea tuturor cheltuielilor necesare, conform Bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, cu excepţia celor 

acoperite din bugetul local, pentru asigurarea condiţiilor organizatorice şi materiale pentru desfăşurarea pregătirii sportive optime, participarea la toate acţiunile sportive din 

calendarele competiţionale, în care secţiile structurii sportive sunt calificate, respectiv pentru desfăşurarea optimă a evenimentelor/competiţiilor sportive în calitate de 

organizator; 

4. să respecte prevederile actului constitutiv şi ale statutului propriu, precum şi statutul şi regulamentele federaţiei sportive naţionale la care este afiliată; 

5. să promoveze imaginea Județului Covasna și a Consiliului Județean Covasna prin inscripţionarea vizibilă pe echipamentele de concurs, a însemnelor acestora, 

respectiv pe toate materialele promoţionale aferente acţiunilor sportive şi evenimentele media; 

6. să permită persoanelor delegate de Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna să efectueze controlul privind modul de utilizare a sumei prevăzute la art. 4; 

7. să contribuie cu minimum 10% reprezentând contribuție proprie la realizarea programului sportiv în valoare de ____________ lei din valoarea totală de finanţare a 

programului sportiv; 

8. din suma alocată de Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, structura sportivă poate finanţa categoriile de cheltuieli aferente activităţii, precizate în Anexa 

la prezentul contract, in conformitate cu Anexa nr. 1.1 la Cererea de finanțare; 

9. Pe parcursul derulării contractului, beneficiarii au obligaţia să prezinte structurii de specialitate din cadrul Consiliului Județean Covasna următoarele raportări: 

- raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranşe intermediare, în vederea justificării tranşei anterioare;  

- raportare finală: depusă în termen de 15 zile de la încheierea activităţii semestriale/ anuale, dar nu mai târziu, decât termenul de valabilitate a contractului, şi va 

cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprizând atât finanţarea proprie cât şi contribuţia consiliului județean.  
Rapoartele vor fi întocmite în conformitate cu Normele financiare şi vor fi depuse atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic, fiind însoţite de documentele 

justificative pentru cheltuielile efectuate. Acestea vor fi depuse la registratura generală a Consiliului Județean Covasna. Ultima tranșă se va vira după decontarea finală. 

Sumele acordate în cursul unui an bugetar vor fi decontate de către beneficiar până cel târziu la finele anului financiar în curs. 

Sumele nedecontate pănă la data sfârșitul anului în curs vor fi restituite de beneficiar în contul finanțatorului împreună cu dobânzile legale calculate conform legii. 

Proiectele/programele pentru care nu s-au depus rapoartele finale în termenul stabilit prin contract nu vor obţine decontarea tranşei finale şi vor urma procedurile 

specifice.  

Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta până în data de 15 decembrie ale anului financiar, documente justificative având datele de emitere în 
concordanţă cu perioada desfăşurării acţiunilor. 

10 . să restituie, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea 

organului de control din partea Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, sumele solicitate pentru restituire, precum şi penalităţile aferente acestora, calculate potrivit 

dispoziţiilor legale în vigoare; 

11. să promoveze un climat de fair-play şi să facă o imagine pozitivă Județului Covasna și Consiliului Județean Covasna; 

12. să întreprindă măsurile necesare pentru realizarea obligaţiilor legale care revin organizatorilor competiţiilor sportive, privind prevenirea şi combaterea violenţei în 

sport, respectiv a dopajului în cadrul acţiunilor finanţate potrivit prezentului contract; 

13. să participe la acţiunile organizate de Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, la care este invitat, prin acţiuni sportive demonstrative; 

14. să respecte condiţiile şi criteriile de finanţare stabilite de finanţator; 

15. suma alocată se va cheltui cu respectarea prevederilor contractuale și ale reglementărilor în vigoare, în funcţie de desfăşurarea activităţilor/acţiunilor din program. 

Art.6. Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna are următoarele drepturi şi obligaţii: 

1. Să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumelor alocate din bugetul local, precum şi modul de respectare a dispoziţiilor legale;  
2. Va efectua plata sumei alocate în tranşe, în baza solicitărilor de plată din partea structurii sportive, în limita bugetului disponibil şi a disponibilului în cont la data 

solicitării.  

a.) Prima tranşă (avans) nu poate depăşi 30% din finanţarea acordată, iar ultima tranşă va fi de 5% din valoarea finanţării nerambursabile şi se va achita în termen de 

15 zile de la validarea raportului final. 

b.) Finanţarea pentru o tranşă aferentă unei etape următoare a programului se acordă numai după justificarea utilizării tranşei anterioare prin depunerea rapoartelor 

intermediare şi a documentelor justificative. 

c.) Autoritatea finanţatoare şi beneficiarul pot stabili în contractul de finanţare ca plăţile către beneficiar sa se efectueze în tranşe, în raport cu faza programului şi 

cheltuielile aferente, în funcţie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata şi evoluţia în timp a activităţii finanţate ori de costurile interne de organizare şi funcţionare 
ale beneficiarului; 

3. Va primi rapoarte financiare însoţite de documente justificative, pentru cheltuielile efectuate din suma alocată, conform precizărilor cuprinse în art.5-pct.10; 

4. Să solicite, în situaţia în care se constată că din finanţarea alocată din bugetul local nu au fost cheltuite sume în conformitate cu scopul şi obiectivele structurii 

sportive şi nu au fost utilizate conform prevederilor prezentului contract, restituirea sumelor acordate şi/sau, după caz, sistarea virării sau diminuarea sumei repartizate; 

5. Să diminueze cu cota ultimei tranşe neachitate valoarea finanţării acordate, conform pct. 2, lit. ”b”, în situaţia în care se constată prin Raportul de activitate final că 

structura sportivă nu şi-a indeplinit obiectivele asumate. 

 

Cap.VI. MODIFICAREA CONTRACTULUI 
Art.7. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea contractului poate interveni numai prin acordul de voinţă liber exprimat al părţilor, prin 

act adiţional. 

 

Cap.VII. CLAUZE SPECIALE 

Art.8. (l) Activitatea financiară a structurii sportive / organizaţiei, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate din bugetul local, va fi controlată de compartimentul 

de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna. 

(2) În acest sens, structura sportivă va pune la dispoziţia Județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna, toate documentele legate de sumele alocate în baza 
prezentului contract de finanţare; 

(3) Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de acţiunile/activităţile din programul sportiv se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii. 

(4) În situaţia în care se constată ca sume din contribuţia financiară alocată din bugetul local structurii sportive nu au fost utilizate în scopul atingerii obiectului finanţării 
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sau/şi conform prevederilor legale, acestea vor fi recuperate de la structura sportivă. 

Art.9. În baza rapoartelor de activitate intermediare/finale, la încheierea anului competiţional sau a evenimentului/competiţiei sportive, primite de la structura sportivă, 

structura de specialitate din Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna va întocmi semestrial, sau la sfârşitul anului după caz şi ori de câte ori va fi necesar, Raportul de 

evaluare a activităţii sportive desfăşurate de către structura sportivă. 

Art.10. Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna nu preia şi nu răspunde în niciun fel de eventualele debite sau obligaţii financiare ori de altă natură ale structurii 

sportive/organizaţiei. 
 

Cap.VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

Art.11. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă răspunde în condiţiile prezentului contract şi 

ale dispoziţiilor legale în vigoare. 

Art.12. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii.  

 

Cap. IX. LITIGII 
Art.13. Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul derulării prezentului contract vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. în situaţia în care aceasta nu 

s-a realizat, partea nemulţumită se poate adresa instanţei de judecată competente, în condiţiile legii. 

 

Cap.X. DISPOZIŢII FINALE 

Art.l4. (l) Regimul de gestionare a sumelor repartizate de Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna şi controlul financiar se realizează în condiţiile legii.  

(2)Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata de către Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna a contribuţiilor financiare acordate din bugetul județean, pentru 

cheltuielile efectuate de structura sportivă în baza prezentului contract, se fac potrivit normelor privind finanţele publice. 

Art.15. Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părţi şi se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar şi administrativ. 
Art. 16. Prezentul contract se încheie în 2 exemplare, dintre care un exemplar pentru Județul Covasna şi un exemplar pentru structura sportivă. 

 

JUDEȚUL COVASNA prin 

CONSIILUL JUDEȚEAN COVASNA 

 

PREȘEDINTE 

TAMÁS Sándor 

 

STRUCTURA SPORTIVĂ 

 

 

PREŞEDINTE/ DIRECTOR... 

DIRECTOR ECONOMIC 

VERES János 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 166/2017 

pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 126/2017 privind stabilirea salariilor 

de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din 

cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Covasna și în cadrul serviciilor publice din subordinea 

Consiliului Județean Covasna 
 

Consiliul Județean Covasna, întrunit în ședința sa 

extraordinară din data de 16 octombrie 2017, analizând 

Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 126/2017 privind stabilirea salariilor de 

bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul 

familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna și în 

cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean 

Covasna, văzând Raportul Direcției Economice, precum și 

Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Județean Covasna, având în vedere: art. 11 din Legea - cadru 

nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice; Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 138/2017 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului 

Județean Pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și 

Salvamont; ținând cont de adresa Centrului Județean pentru 

Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont nr. 

835/03.10.2017, înregistrată la Registratura generală a 

Consiliului Județean Covasna sub nr. 10.076/04.10.2017; în 

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

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

cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 126/2017 privind stabilirea salariilor de bază 

aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei 

ocupaționale ”Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Covasna și în cadrul 

serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean 

Covasna, se completează în sensul că, după poziția nr. 19 se 

introduce o nouă poziție, poziția nr. 20, cu următorul cuprins: 

„ 
Nr. 

crt. 
Funcţia 

Gradul/treapta 

profesională 

Nivelul 

studiilor 
Coeficient 

Salariul 

de bază 

0 1 2 3 4 5 

PERSONAL CONTRACTUAL 

 
Funcţii contractuale de execuţie 

20 
Salvator 

montan 
III M;G 2,00 2900 

” 

Sfântu Gheorghe, la 16 octombrie 2017. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 

 

HOTĂRÂREA Nr. 167/2017 

privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice 
 

Consiliul Județean Covasna, întrunit în ședința sa extraordinară 

din data 16 octombrie 2017, analizând Expunerea de motive a 

Președintelui Consiliului Județean Covasna privind aprobarea 

achiziționării unor servicii juridice, văzând: Raportul de 

specialitate al Direcției Juridice, Administrație Publică și 

Dezvoltarea Teritoriului întocmit în acest sens precum și 

rapoartele comisiilor de specialitate, Cererea de revizuire 

formulată de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor Europene împotriva Deciziei nr. 

730/23.06.2015 a Curții de Apel Brașov pronunțată în Dos nr. 

461/64/2012*, Citația emisă în data de 9 octombrie 2017 de 

Curtea de Apel Brașov în Dos. nr. 528/64/2017, Acordul de 

Parteneriat încheiat între Județul Covasna, Orașul Covasna și 

Municipiul Tg. Secuiesc în vederea implementării proiectului 

„Reabilitare drum județean DJ 121 Covasna - Zăbala - Imeni - 

Catalina - Tg. Secuiesc, jud. Covasna” la data de 9.09.2009, 

Acordul încheiat între Județul Covasna, Orașul Covasna și 

Municipiul Tg. Secuiesc în vederea angajării de servicii juridice 

încheiat la data de 28.06.2012, având în vedere prevederile art. I 

alin. (2) lit. „b” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și 

întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a 

unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, în 
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baza art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă achiziționarea unor servicii juridice de 

consultanță, asistență și redactare acte și de reprezentare în 

vederea apărării intereselor Parteneriatului dintre Județul 

Covasna, Orașul Covasna și Municipiul Tg. Secuiesc 

reprezentat prin Județul Covasna în fața Curții de Apel Brașov 

în cauza care formează obiectul Dosarului nr. 528/64/2017 

având ca obiect soluționarea Cererii de revizuire formulată de 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 

Fondurilor Europene împotriva Deciziei nr. 730/23.06.2015 a 

Curții de Apel Brașov pronunțată în Dos. nr. 461/64/2012*. 

Art.2. Se împuternicește președintele Consiliului Județean 

Covasna pentru selectarea prestatorului de servicii juridice, în 

condițiile legii și semnarea contractului în acest sens. 

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

însărcinează președintele Consiliului Județean Covasna, Direcția 

Juridică, Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului și 

Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Covasna. 
 

Sfântu Gheorghe, la 16 octombrie 2017. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 

 

HOTĂRÂREA Nr. 168/2017 

pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 111/2017 privind aprobarea 

documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a 

indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de 

investiții „Modernizare Centru de Educație a Adulților” 
 

Consiliul Județean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară 

din data de 16 octombrie 2017, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru completarea 

anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

111/2017 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor 

de intervenție și a indicatorilor tehnico - economici pentru 

obiectivul de investiții „Modernizare Centru de Educație a 

Adulților”, văzând Raportul de specialitate al Şcolii Populare de 

Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe-Művészeti Népiskola 

Sepsiszentgyörgy, precum și Rapoartele de avizare ale comisiilor 

de specialitate din cadrul Consiliului Județean Covasna, având în 

vedere: Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 

28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației 

tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a 

structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru 

obiective de investiții și lucrări de intervenții, raportat la art. 15 lit. 

„b” din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de 

elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 

din fonduri publice, Solicitarea de clarificare 1 a ADR Centru, 

înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean 

Covasna sub nr. 10206/09.10.2017, ținând cont de adresa Şcolii 

Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe-Művészeti 

Népiskola Sepsiszentgyörgy nr. 520/12.10.2017, înregistrată la 

Registratura Generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 

10441/13.10.2017, în baza art. 91 alin. (3) lit. „f” și în temeiul art. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 111/2017 privind aprobarea documentației de 

avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico - 

economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare Centru 

de Educație a Adulților”, se completează și se înlocuiește cu 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Sfântu Gheorghe, la 16 octombrie 2017. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 

 

Anexă la Hotărârea nr. 168/2017 

(Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 111/2017) 

 

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI 

pentru obiectivul de investiţie „Modernizare Centru de Educație a Adulților” 

 

1. Valoarea totală a investiţiei fără TVA: 5.547.474,21 lei 

2. din care construcţii-montaj (C+M) fără TVA: 3.669.545,32 lei 
3. Durata de realizare(estimată): 35 luni. 

4. Capacităţi: 
 

Corp A  

Suprafața utilă 1118,49 mp 

Suprafața desfășurată 1380,81 mp 

Suprafața construită 460,27 mp 

Corp B 

Suprafața utilă 330,3 mp 

Suprafața desfășurată 391,9 mp 

Suprafața construită 260,5 mp 

 

CORP A: 

Indicator de rezultat cu energie primară din resure generabile: 
 

Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii... (de rezultat) Valoare la începutul implementării proiectului Valoare la finalul implementării proiectului 

Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din 

surse regenerabile) (tep) 
339,07050 MWh/an 29,1548 tep 260.60931 MWh/an 

Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii...  
(de realizare) 

Valoare la începutul implementării proiectului Valoare la finalul implementării proiectului 

Consumul anual specific de energie primară (din surse 

regenerabile) (kWh/m2/an) total, din care: 
294,3697 228,6266 

Pentru încălzire / răcire 158,9722 93,2292 



 24 

Consumul anual de energie primară din surse generabile 

(kWh/an) total, din care: 
- 89400,00 

-pentru încălzire / răcire - - 

-pentru preparare apă caldă de consum  36600.00 

-electric - 52800.00 

 

INDICATOR DE REZULTAT  
 

Indicator de realizare (de output) aferent clădirii .......... Valoare la începutul implementării proiectului 
Valoare la finalul implementării proiectului 

(de output) 

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră  
(echivalent tone de CO2) 

0,009624 0,00747 

Consumul anual de energie primară (kWh/an) 386448,5 210741,1 

 

Corp B: 

Indicator de rezultat fără energie primară din resurse regenerabile: 
 

Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii...(de rezultat) Valoare la începutul implementării proiectului Valoare la finalul implementării proiectului 

Consumul anual de energie finală în clădirea publică 
(din surse regenerabile) (tep) 

45,20603586 MWh/an 3,887 tep 27,0207160 MWh/an 2,323 tep 

Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii...(de realizare) Valoare la începutul implementării proiectului Valoare la finalul implementării proiectului 

Consumul anual specific de energie primară 
(din surse regenerabile) (kWh/m2/an) total, din care: 

275,4038 168,7226 

-pentru încălzire / răcire 222,18955 115,50792 

Consumul anual de energie primară din surse generabile 

(kWh/an) total, din care: 
- - 

-pentru încălzire / răcire - - 

-pentru preparare apă caldă de consum  - 

-electric - - 

 

INDICATOR DE REZULTAT  
 

Indicator de realizare (de output) aferent clădirii .......... Valoare la începutul implementării proiectului 
Valoare la finalul implementării proiectului 

(de output) 

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră  

(echivalent tone de CO2) 
0,009003388 0,005511992 

Consumul anual de energie primară (kWh/an) 51640,96 31637,11 

 

CORP A + B: 

Indicator de rezultat cu energie primară din resurse regenerabile TOTAL (corpA+corpB):  
 

Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii... (de rezultat) Valoare la începutul implementării proiectului Valoare la finalul implementării proiectului 

Consumul anual de energie finală în clădirea publică  

(din surse regenerabile) (tep) 
384.27653586 MWh/an 33,0418 tep 287.630026 MWh/an 24.352 tep 

Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii... (de realizare) Valoare la începutul implementării proiectului Valoare la finalul implementării proiectului 

Consumul anual specific de energie primară  

(din surse regenerabile) (kWh/m2/an) total, din care: 
569,7735 397,3492 

-pentru încălzire / răcire 381,16175 208,73712 

Consumul anual de energie primară din surse generabile 

(kWh/an) total, din care: 
- 89400,00 

-pentru încălzire / răcire - - 

-pentru preparare apă caldă de consum  36600,00 

-electric - 52800,00 

 

INDICATOR DE REZULTAT  
 

Indicator de realizare (de output) aferent clădirii .......... Valoare la începutul implementării proiectului 
Valoare la finalul implementării proiectului 

(de output) 

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră  
(echivalent tone de CO2) 

0.018627388 0,012981992 

Consumul anual de energie primară (kWh/an) 438089,46 242378,21 

 

HOTĂRÂREA Nr. 169/2017 

privind numirea comisiei de evaluare a documentațiilor în 

ceea ce privește scopul urmărit prin programele/proiectele 

de activitate sportivă, precum și încadrarea în prevederile 

regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de 

finanțare a programelor sportive, respectiv a cuantumului 

finanțării solicitate defalcate pe categoriile de cheltuieli 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară 

din data de 16 octombrie 2017, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind numirea 

comisiei de evaluare a documentațiilor în ceea ce privește scopul 

urmărit prin programele/proiectele de activitate sportivă, precum și 

încadrarea în prevederile regulamentului privind condițiile, 

criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive, 

respectiv a cuantumului finanțării solicitate defalcate pe categoriile 

de cheltuieli, văzând Raportul de specialitate al Direcției 

Economice, precum și Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate din cadrul Consiliului Județean Covasna; având în 

vedere art. 15 alin. (2) și (3), precum și art. 16 alin. (5) din 

Regulamentul privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare 

a programelor sportive, în baza prevederilor Legii educației fizice 

și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 165/2017, 

ținând cont de rezultatul votului secret exprimat cu privire la 

numirea comisiei de evaluare a documentațiilor în ceea ce privește 

scopul urmărit prin programele/proiectele de activitate sportivă, 

precum și încadrarea în prevederile regulamentului privind 

condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor 

sportive, respectiv a cuantumului finanțării solicitate defalcate pe 

categoriile de cheltuieli, în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul 

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

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

Art.1. (1) Se numește comisia de evaluare a documentațiilor 

în ceea ce privește scopul urmărit prin programele/proiectele de 

activitate sportivă, precum și încadrarea în prevederile 

regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de 

finanțare a programelor sportive, respectiv a cuantumului 

finanțării solicitate defalcate pe categoriile de cheltuieli, denumită 

în continuare comisie, în următoarea componență nominală: 

1. Bodó Lajos - consilier județean; 

2. Orbán Miklós - consilier județean; 

3. Boricean Cosmin - consilier județean. 

(2) Comisia va alege dintre membrii săi, prin vot deschis, 

un președinte care va conduce ședințele comisiei. 

(3) Președintele comisiei va desemna dintre membrii 

comisiei, după consultarea prealabilă a acestora, un secretar. 

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

imparțialitate. 

(5) Comisia ia hotărâri prin votul majorității membrilor. 

Art.2. (1) În situația structurilor sportive unde județul Covasna 

are calitatea de asociat, în măsura în care se depune o cerere de 

finanțare atât la Consiliul Județean Covasna, cât și la o altă 

autoritate a administrației publice locale sau instituție publică, care 

la rândul ei are calitatea de membru asociat, comisia numită la art. 

1 alin. (1) se completează cu persoanele nominalizate de 

autoritatea administrației publice locale sau instituția publică 

respectivă, astfel încât comisia să fie formată dintr-un număr 

impar de membri. 

(2) Prevederile art. 1 alin. (2) - (5) se aplică în mod 

corespunzător. 

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

însărcinează Președintele Consiliului Județean Covasna, 

Direcția Economică, precum și membrii comisiei. 
 

Sfântu Gheorghe, la 16 octombrie 2017. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 

HOTĂRÂREA Nr. 170/2017 

cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului 

Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe 

anul 2017 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 27 octombrie 2017, analizând Expunerea de motive 

a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la 

rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al 

instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2017; având în 

vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei Economice; 

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Județean Covasna; Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; în baza art. 91 alin. (3) lit. „a” şi în temeiul art. 97 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului 

Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 

2017, conform anexelor nr. 1K, 1/1g, 1/2i, 1/12b, 1/14d, 1/18a, 

1/24d, 1/28f, 1/29b, VP
7
, VP1c, VP2e, VP4c, VP5e, VP7d, 

INV 1/1f, INV_VP4a, INV1/27b, INV_VP2d și INV_VP5d, 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Aprobă utilizarea sumei de 12,4 mii lei din 

excedentul anului precedent ca sursă de finanțare a cheltuielilor 

secțiunii de dezvoltare a bugetului pe anul 2017. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, 

Direcţia Economică și instituțiile publice interesate. 
 

Sfântu Gheorghe, la 27 octombrie 2017. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

p. Secretar al județului Covasna, 

SZTAKICS István-Attila 

Director executiv 

 

Anexa nr. 1K la Hotărârea nr. 170/2017 

 

BUGETUL LOCAL pe anul 2017 - Rectificare 

- mii lei (RON) - 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2017 

din care: 

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

1 TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) 00.01 -275,00 
   

-275,00 

3 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 -275,00 
   

-275,00 

4 A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 -275,00 
   

-275,00 

33 
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 

(cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 
00.10 -275,00 

   
-275,00 

34 
Sume defalcate din TVA (cod 

11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) 
11.02 -275,00 

   
-275,00 

37 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 11.02.05 -275,00 
   

-275,00 

315 TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) 49.02 -262,60 
   

-262,60 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
-262,60 

   
-262,60 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) 
 

-275,00 
   

-275,00 

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 -275,00 
   

-275,00 

38 
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 

(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 
20 -175,00 

   
-175,00 

50 Reparatii curente 20.02 30,00 
   

30,00 

84 
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in 

reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 
20.25 30,00 

   
30,00 

86 
Alte cheltuieli 

(cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 -235,00 

   
-235,00 

94 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 -235,00 
   

-235,00 

114 TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 -54,90 
   

-54,90 

115 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04 -54,90 
   

-54,90 

117 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) 
51SF 54,90 

   
54,90 

118 

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+ 

51.01.15+ 51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+ 

51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 54,90 
   

54,90 
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Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2017 

din care: 

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

119 Transferuri catre institutii publice 51.01.01 54,90 
   

54,90 

140 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) 55SF -100,00 
   

-100,00 

142 A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65) 55.01 -100,00 
   

-100,00 

143 Alte transferuri curente interne 55.01.18 -100,00 
   

-100,00 

206 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85) 
 

12,40 
   

12,40 

207 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02) 
51SD 12,40 

   
12,40 

208 Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29) 51.02 12,40 
   

12,40 

217 Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 12,40 
   

12,40 

317 
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 

(cod 51.02+54.02+55.02+56.02) 
50.02 45,10 

   
45,10 

318 Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 100,00 
   

100,00 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
100,00 

   
100,00 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) 
 

100,00 
   

100,00 

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 100,00 
   

100,00 

38 
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 

(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 
20 100,00 

   
100,00 

50 Reparatii curente 20.02 30,00 
   

30,00 

84 
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in 

reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 
20.25 30,00 

   
30,00 

86 
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+ 20.30.09+ 

20.30.30) 
20.30 40,00 

   
40,00 

94 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 40,00 
   

40,00 

320 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 100,00 
   

100,00 

321 Autoritati executive 51.02.01.03 100,00 
   

100,00 

322 
Alte servicii publice generale 

(cod 54.02.05+54.02.06+54.02.07+54.02.10+54.02.50) 
54.02 -54,90 

   
-54,90 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
-54,90 

   
-54,90 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) 
 

-54,90 
   

-54,90 

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 -54,90 
   

-54,90 

114 TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 -54,90 
   

-54,90 

115 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04 -54,90 
   

-54,90 

324 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 -54,90 
   

-54,90 

352 
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 

(cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 
63.02 -87,60 

   
-87,60 

353 
Invatamant 

(cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50) 
65.02 -100,00 

   
-100,00 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
-100,00 

   
-100,00 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) 
 

-100,00 
   

-100,00 

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 -100,00 
   

-100,00 

140 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) 55SF -100,00 
   

-100,00 

142 A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65) 55.01 -100,00 
   

-100,00 

143 Alte transferuri curente interne 55.01.18 -100,00 
   

-100,00 

370 Alte cheltuieli In domeniul Invatamantului 65.02.50 -100,00 
   

-100,00 

372 Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 10,00 
   

10,00 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
10,00 

   
10,00 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) 
 

10,00 
   

10,00 

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 10,00 
   

10,00 

140 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) 55SF 10,00 
   

10,00 

142 A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65) 55.01 10,00 
   

10,00 

143 Alte transferuri curente interne 55.01.18 10,00 
   

10,00 

378 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50) 66.02.50 10,00 
   

10,00 

379 Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50 10,00 
   

10,00 

381 Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 2,40 
   

2,40 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE 

FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
2,40 

   
2,40 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) 
 

-10,00 
   

-10,00 

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 -10,00 
   

-10,00 

140 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) 55SF -10,00 
   

-10,00 

142 A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65) 55.01 -10,00 
   

-10,00 

143 Alte transferuri curente interne 55.01.18 -10,00 
   

-10,00 

206 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85) 
 

12,40 
   

12,40 

207 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02) 
51SD 12,40 

   
12,40 

208 Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29) 51.02 12,40 
   

12,40 

217 Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 12,40 
   

12,40 

383 
Servicii culturale (cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+ 

67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) 
67.02.03 12,40 

   
12,40 

387 Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05 12,40 
   

12,40 

398 Alte servicii In domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 -10,00 
   

-10,00 

437 
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 

(cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 
79.02 -220,10 

   
-220,10 

462 Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50) 84.02 -275,00 
   

-275,00 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
-275,00 

   
-275,00 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) 
 

-275,00 
   

-275,00 

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 -275,00 
   

-275,00 

38 
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 

(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 
20 -275,00 

   
-275,00 

86 
Alte cheltuieli 

(cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 -275,00 

   
-275,00 
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Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2017 

din care: 

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

94 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 -275,00 
   

-275,00 

464 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03) 84.02.03 -275,00 
   

-275,00 

465 Drumuri si poduri 84.02.03.01 -275,00 
   

-275,00 

475 Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) 87.02 54,90 
   

54,90 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
54,90 

   
54,90 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) 
 

54,90 
   

54,90 

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 54,90 
   

54,90 

117 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) 
51SF 54,90 

   
54,90 

118 

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+ 

51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+ 

51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 54,90 
   

54,90 

119 Transferuri catre institutii publice 51.01.01 54,90 
   

54,90 

481 Alte actiuni economice 87.02.50 54,90 
   

54,90 

483 VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.02 -12,40 
   

-12,40 

494 DEFICIT 1)     99.02.96 + 99.02.97 99.02 -12,40 
   

-12,40 

496 Deficitul sectiunii de dezvoltare 99.02.97 -12,40 
   

-12,40 

498 
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 

(cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL 
00.01SF -275,00 

   
-275,00 

500 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 -275,00 
   

-275,00 

501 A. VENITURI FISCALE  (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 -275,00 
   

-275,00 

529 
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 

(cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 
00.10 -275,00 

   
-275,00 

530 
Sume defalcate din TVA 

(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) 
11.02 -275,00 

   
-275,00 

533 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 11.02.05 -275,00 
   

-275,00 

644 
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 

(cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) 
49.02SF -275,00 

   
-275,00 

645 
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 

(cod 51.02+54.02+55.02+56.02) 
50.02 45,10 

   
45,10 

646 Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 100,00 
   

100,00 

647 Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01.03) 51.02.01 100,00 
   

100,00 

648 Din total capitol: 51.02.01.03 100,00 
   

100,00 

649 
Alte servicii publice generale 

(cod 54.02.05+54.02.06+54.02.07+54.02.10+54.02.50) 
54.02 -54,90 

   
-54,90 

650 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 -54,90 
   

-54,90 

675 
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 

(cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 
63.02 -100,00 

   
-100,00 

676 
Invatamant (cod 

65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50) 
65.02 -100,00 

   
-100,00 

693 Alte cheltuieli In domeniul Invatamantului 65.02.50 -100,00 
   

-100,00 

695 Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 10,00 
   

10,00 

701 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50) 66.02.50 10,00 
   

10,00 

702 Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50 10,00 
   

10,00 

704 Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 -10,00 
   

-10,00 

721 Alte servicii In domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 -10,00 
   

-10,00 

760 
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 

(cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 
79.02 -220,10 

   
-220,10 

783 Transporturi  (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50) 84.02 -275,00 
   

-275,00 

785 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03) 84.02.03 -275,00 
   

-275,00 

786 Drumuri si poduri 84.02.03.01 -275,00 
   

-275,00 

796 
Alte actiuni economice 

(cod 87.02.01+87.02.03+87.02.04+87.02.05+87.02.50) 
87.02 54,90 

   
54,90 

802 Alte actiuni economice 87.02.50 54,90 
   

54,90 

998 
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 

(cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) 
49.02 12,40 

   
12,40 

1025 
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 

(cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 
63.02 12,40 

   
12,40 

1052 Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 12,40 
   

12,40 

1054 
Servicii culturale (cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+ 

67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) 
67.02.03 12,40 

   
12,40 

1058 Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05 12,40 
   

12,40 

1151 Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (98.02-99.02) 96.02 -12,40 
   

-12,40 

1155 DEFICIT 1) 99.02.97 99.02 -12,40 
   

-12,40 

1156 Deficitul sectiunii de dezvoltare 99.02.97 -12,40 
   

-12,40 

 

Anexa nr. VP7 la Hotărârea nr. 170/2017 

 

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 

pe anul 2017 

- mii lei (RON) - 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2017 

din care: 

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

1 TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) 00.01 84,60 
   

84,60 

2 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 17,30 
   

17,30 

8 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 17,30 
   

17,30 

20 
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 

(cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 
00.14 17,30 

   
17,30 

36 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50) 34.10 17,30 
   

17,30 

37 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.10.50 17,30 
   

17,30 

65 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 67,30 
   

67,30 

66 
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 42.10+43.10) 
00.18 67,30 

   
67,30 
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Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2017 

din care: 

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

73 

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 

(cod 43.10.09+43.10.10+ 43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+ 

43.10.19+ 43.10.31+43.10.32+43.10.33) 

43.10 67,30 
   

67,30 

74 Subventii pentru institutii publice 43.10.09 54,90 
   

54,90 

86 Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare 43.10.19 12,40 
   

12,40 

200 

TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 

( cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10) 

49.10 84,60 
   

84,60 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
84,60 

   
84,60 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) 
 

72,20 
   

72,20 

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 72,20 
   

72,20 

5 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 -827,80 
   

-827,80 

6 
Cheltuieli salariale in bani 

(cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) 
10.01 -589,80 

   
-589,80 

7 Salarii de baza 10.01.01 -223,90 
   

-223,90 

10 Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 -9,90 
   

-9,90 

11 Alte sporuri 10.01.06 -400,00 
   

-400,00 

16 Fond aferent platii cu ora 10.01.11 -100,00 
   

-100,00 

18 Indemnizatii de delegare 10.01.13 -6,00 
   

-6,00 

22 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 150,00 
   

150,00 

23 Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 -150,00 
   

-150,00 

24 Tichete de masa 10.02.01 -150,00 
   

-150,00 

31 Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 -88,00 
   

-88,00 

32 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 -90,40 
   

-90,40 

34 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 2,50 
   

2,50 

35 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 -0,10 
   

-0,10 

38 
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 

(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 
20 900,00 

   
900,00 

39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 167,40 
   

167,40 

40 Furnituri de birou 20.01.01 14,00 
   

14,00 

41 Materiale pentru curatenie 20.01.02 -0,50 
   

-0,50 

43 Apa, canal si salubritate 20.01.04 25,00 
   

25,00 

45 Piese de schimb 20.01.06 -2,00 
   

-2,00 

47 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 -0,50 
   

-0,50 

49 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 131,40 
   

131,40 

50 Reparatii curente 20.02 -0,60 
   

-0,60 

51 Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 50,00 
   

50,00 

52 Hrana pentru oameni 20.03.01 50,00 
   

50,00 

54 Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 540,00 
   

540,00 

55 Medicamente 20.04.01 300,00 
   

300,00 

56 Materiale sanitare 20.04.02 220,00 
   

220,00 

58 Dezinfectanti 20.04.04 20,00 
   

20,00 

59 
Bunuri de natura obiectelor de inventar 

(cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 40,00 

   
40,00 

61 Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 -2,50 
   

-2,50 

62 Alte obiecte de inventar 20.05.30 42,50 
   

42,50 

63 Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 -33,70 
   

-33,70 

64 Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 -3,70 
   

-3,70 

65 Deplasari in strainatate 20.06.02 -30,00 
   

-30,00 

66 Materiale de laborator 20.09 10,00 
   

10,00 

68 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 -1,00 
   

-1,00 

69 Consultanta si expertiza 20.12 -2,00 
   

-2,00 

70 Pregatire profesionala 20.13 -1,00 
   

-1,00 

71 Protectia muncii 20.14 9,40 
   

9,40 

86 
Alte cheltuieli 

(cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 121,50 

   
121,50 

89 Prime de asigurare non-viata 20.30.03 -2,00 
   

-2,00 

91 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06 10,00 
   

10,00 

94 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 113,50 
   

113,50 

206 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85) 
 

12,40 
   

12,40 

356 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 12,40 
   

12,40 

357 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 12,40 
   

12,40 

358 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 182,40 
   

182,40 

362 Alte active fixe 71.01.30 182,40 
   

182,40 

365 Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 -170,00 
   

-170,00 

7 Salarii de baza 10.01.01 0,10 
   

0,10 

10 Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 -0,10 
   

-0,10 

32 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 0,10 
   

0,10 

35 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 -0,10 
   

-0,10 

39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 2,50 
   

2,50 

40 Furnituri de birou 20.01.01 -1,00 
   

-1,00 

41 Materiale pentru curatenie 20.01.02 -0,50 
   

-0,50 

45 Piese de schimb 20.01.06 -2,00 
   

-2,00 

47 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 -0,50 
   

-0,50 

49 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 6,50 
   

6,50 

50 Reparatii curente 20.02 -1,00 
   

-1,00 

59 
Bunuri de natura obiectelor de inventar 

(cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 2,50 

   
2,50 

62 Alte obiecte de inventar 20.05.30 2,50 
   

2,50 

63 Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 -2,00 
   

-2,00 

64 Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 -2,00 
   

-2,00 

68 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 -1,00 
   

-1,00 

69 Consultanta si expertiza 20.12 -2,00 
   

-2,00 
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Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2017 

din care: 

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

70 Pregatire profesionala 20.13 -1,00 
   

-1,00 

86 
Alte cheltuieli 

(cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 2,00 

   
2,00 

94 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 2,00 
   

2,00 

214 
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 

(cod 65.10+66.10+67.10+68.10) 
63.10 12,40 

   
12,40 

5 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 -900,00 
   

-900,00 

6 
Cheltuieli salariale in bani 

(cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) 
10.01 -650,00 

   
-650,00 

7 Salarii de baza 10.01.01 -300,00 
   

-300,00 

11 Alte sporuri 10.01.06 -400,00 
   

-400,00 

16 Fond aferent platii cu ora 10.01.11 -100,00 
   

-100,00 

22 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 150,00 
   

150,00 

23 Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 -150,00 
   

-150,00 

24 Tichete de masa 10.02.01 -150,00 
   

-150,00 

31 Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 -100,00 
   

-100,00 

32 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 -100,00 
   

-100,00 

38 
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 

(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 
20 900,00 

   
900,00 

39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 180,00 
   

180,00 

40 Furnituri de birou 20.01.01 15,00 
   

15,00 

43 Apa, canal si salubritate 20.01.04 25,00 
   

25,00 

49 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 140,00 
   

140,00 

51 Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 50,00 
   

50,00 

52 Hrana pentru oameni 20.03.01 50,00 
   

50,00 

54 Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 540,00 
   

540,00 

55 Medicamente 20.04.01 300,00 
   

300,00 

56 Materiale sanitare 20.04.02 220,00 
   

220,00 

58 Dezinfectanti 20.04.04 20,00 
   

20,00 

59 
Bunuri de natura obiectelor de inventar 

(cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 10,00 

   
10,00 

62 Alte obiecte de inventar 20.05.30 10,00 
   

10,00 

66 Materiale de laborator 20.09 10,00 
   

10,00 

71 Protectia muncii 20.14 10,00 
   

10,00 

86 
Alte cheltuieli 

(cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 100,00 

   
100,00 

94 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 100,00 
   

100,00 

358 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 170,00 
   

170,00 

362 Alte active fixe 71.01.30 170,00 
   

170,00 

365 Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 -170,00 
   

-170,00 

239 Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10 12,40 
   

12,40 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
12,40 

   
12,40 

39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 -15,10 
   

-15,10 

49 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 -15,10 
   

-15,10 

50 Reparatii curente 20.02 0,40 
   

0,40 

59 
Bunuri de natura obiectelor de inventar 

(cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 27,50 

   
27,50 

61 Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 -2,50 
   

-2,50 

62 Alte obiecte de inventar 20.05.30 30,00 
   

30,00 

63 Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 -31,70 
   

-31,70 

64 Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 -1,70 
   

-1,70 

65 Deplasari in strainatate 20.06.02 -30,00 
   

-30,00 

71 Protectia muncii 20.14 -0,60 
   

-0,60 

86 
Alte cheltuieli 

(cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 19,50 

   
19,50 

89 Prime de asigurare non-viata 20.30.03 -2,00 
   

-2,00 

91 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06 10,00 
   

10,00 

94 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 11,50 
   

11,50 

206 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85) 
 

12,40 
   

12,40 

356 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 12,40 
   

12,40 

357 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 12,40 
   

12,40 

358 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 12,40 
   

12,40 

362 Alte active fixe 71.01.30 12,40 
   

12,40 

241 
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 

67.10.03.12+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30 ) 
67.10.03 12,40 

   
12,40 

244 Scoli populare de arta si meserii 67.10.03.05 12,40 
   

12,40 

281 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10) 79.10 72,20 
   

72,20 

296 Alte actiuni economice (cod 87.10.50) 87.10 72,20 
   

72,20 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
72,20 

   
72,20 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) 
 

72,20 
   

72,20 

4 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 72,20 
   

72,20 

5 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 72,20 
   

72,20 

6 
Cheltuieli salariale in bani 

(cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) 
10.01 60,20 

   
60,20 

7 Salarii de baza 10.01.01 76,00 
   

76,00 

10 Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 -9,80 
   

-9,80 

18 Indemnizatii de delegare 10.01.13 -6,00 
   

-6,00 

31 Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 12,00 
   

12,00 

32 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 9,50 
   

9,50 

34 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 2,50 
   

2,50 

298 Alte actiuni economice 87.10.50 72,20 
   

72,20 
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Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2017 

din care: 

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

317 
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 

(cod 00.02+00.16+00.17) 
00.01SF 72,20 

   
72,20 

318 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 17,30 
   

17,30 

324 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 17,30 
   

17,30 

336 
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 

(cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 
00.14 17,30 

   
17,30 

352 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50) 34.10 17,30 
   

17,30 

353 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.10.50 17,30 
   

17,30 

373 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 54,90 
   

54,90 

374 
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 42.10+43.10) 
00.18 54,90 

   
54,90 

378 
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 

(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33) 
43.10 54,90 

   
54,90 

379 Subventii pentru institutii publice 43.10.09 54,90 
   

54,90 

385 
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 

(cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10) 
49.10 72,20 

   
72,20 

466 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10) 79.10 72,20 
   

72,20 

481 Alte actiuni economice (cod 87.10.50) 87.10 72,20 
   

72,20 

483 Alte actiuni economice 87.10.50 72,20 
   

72,20 

497 
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 

(cod 00.02+ 00.15+ 00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL 
00.01SD 12,40 

   
12,40 

515 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 12,40 
   

12,40 

516 
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

(cod 42.10+43.10) 
00.18 12,40 

   
12,40 

521 
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 

(cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.32) 
43.10 12,40 

   
12,40 

531 Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare 43.10.19 12,40 
   

12,40 

643 
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 

(cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10) 
49.10 12,40 

   
12,40 

657 
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 

(COD 65.10+66.10+67.10+68.10) 
63.10 12,40 

   
12,40 

682 Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10 12,40 
   

12,40 

684 
Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 

67.10.03.12+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30 ) 
67.10.03 12,40 

   
12,40 

687 Scoli populare de arta si meserii 67.10.03.05 12,40 
   

12,40 

 

Anexa nr. INV1/1f la Hotărârea nr. 170/2017 

 

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE 

cu finanațare din bugetul centralizat al unității administrative-teritoriale în anul 2017 

 

I-credit de angajament 
II-credit bugetar 

- mii lei - 
Nr. 

crt. 

Denumire indicator 

(sursa/capitol/grupa) 
Credite*) 

Program 

inițial 
Influențe 

Program 

actualizat 

Estimări 

2018 

Estimări 

2019 

Estimări 

2020 

Estimări anii 

ulteriori 

0 1 2 3 4 5 
    

1 
BUGET LOCAL Total general, 

din care: 

I 34.459,93 0,00 34.459,93 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 

II 42.430,59 0,00 42.430,59 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 

1.1 A Lucrari in continuare 
I 18.896,56 0,00 18.896,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 25.450,00 0,00 25.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 B Lucrari noi 
I 14.008,00 0,00 14.008,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 

II 13.678,00 0,00 13.678,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 

1.3 C Alte cheltuieli de investitii 
I 1.555,37 0,00 1.555,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 3.302,59 0,00 3.302,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Din TOTAL desfasurat, potrivit 

clasificatiei bugetare pe capitole si 

titluri bugetare, astfel: 

x x x x x x x x 

2 
Titlul 71Active nefinanciare, 

din care: 

I 34.129,93 0,00 34.129,93 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 

II 42.430,59 0,00 42.430,59 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 

2.1 
Cap. 51.02 total (A + B + C), 

din care: 

I 5.570,32 0,00 5.570,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 7.037,10 0,00 7.037,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

A 

Obiective în continuare 

(1 + 2 + 3 + … ) 

I 4.788,00 0,00 4.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 4.788,00 0,00 4.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 
Construcții pentru 

marcarea limitei de județ 

I 102,00 
 

102,00 
    

II 102,00 
 

102,00 
    

2. 

Reamenajare și 

refuncţionalizare clădire 

CT Biblioteca Jud. Bod 

Peter 

I 4.686,00 
 

4.686,00 
    

II 4.686,00 
 

4.686,00 
    

B Obiective noi (1 + 2 + 3 + … ) 
I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C 
Alte cheltuieli de investitii 

(total) 

I 782,32 0,00 782,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 2.249,10 0,00 2.249,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

a. 
Total, achiziţii immobile 

(1+2+3+…) 

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. 

Total, dotări independente 

(1+2+3+…) 

I 594,80 0,00 594,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 594,80 0,00 594,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Calculatoare desktop 3 buc 
I 16,00 

 
16,00 

    
II 16,00 

 
16,00 

    

2. Laptop cu SO 10 buc 
I 35,00 

 
35,00 

    
II 35,00 

 
35,00 

    

3 Licente informatice 20 buc 
I 20,00 

 
20,00 

    
II 20,00 

 
20,00 
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Nr. 

crt. 

Denumire indicator 

(sursa/capitol/grupa) 
Credite*) 

Program 

inițial 
Influențe 

Program 

actualizat 

Estimări 

2018 

Estimări 

2019 

Estimări 

2020 

Estimări anii 

ulteriori 

0 1 2 3 4 5 
    

4 Autoutilitara 2 buc 
I 400,00 

 
400,00 

    
II 400,00 

 
400,00 

    

5 

Montare sistem 

supraveghere video si de 

detectare, alarmare, efractie 

la sediul Consiliului 
Judetean Covasna 

I 27,40 
 

27,40 
    

II 27,40 
 

27,40 
    

6 

Amplasare jaluzele 

exterioare pe fațada clădirii 

Consiliului Județean 

Covasna 

I 71,40 
 

71,40 
    

II 71,40 
 

71,40 
    

7 Sistem de sonorizare 
I 25,00 

 
25,00 

    
II 25,00 

 
25,00 

    

c. 

Total, cheltuieli aferente 

studiilor de fezabilitate  si alte 

studii (1+2+3+…) 

I 172,50 0,00 172,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 1.573,50 0,00 1.573,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 
Elaborare PUZ  str. Kós 

Károly nr.4, Sf. Gheorghe” 

I 0,00 
 

0,00 
    

II 0,00 
 

0,00 
    

2. 

Reactualizarea planului de 

amenajare a teritoriului 

judeţului 

I 150,00 
 

150,00 
    

II 150,00 
 

150,00 
    

3 

Proiectare ( faza 

DALI+PT) în vederea 

finalizării lucrărilor de 

reabilitare și modernizare a 

Galeriei de Artă "Gyárfás 

Jenő" ,P-ța Libertății, 
nr.12, Sf. Gheorghe 

I 108,00 
 

108,00 
    

II 108,00 
 

108,00 
    

4 

Proiectare 5 tipuri de 

lucuințe vernaculare cu 

specific tradițional local 

integrabile în orice context 

rural/urban din județ 

I 100,00 
 

100,00 
    

II 100,00 
 

100,00 
    

5 

Înființare centru pentru 

tineret la Malnaș Băi 

(DALI,PAC,PT,DDE) 

I 280,00 
 

280,00 
    

II 280,00 
 

280,00 
    

6 

Întocmire  documentatie 

tehnica (SF, PAC, PT, 

DDE) și asistență tehnică 

pentru Amenajare pistă 

pentru bicicliști pe digul 

Râului Olt 

I 238,00 
 

238,00 
    

II 238,00 
 

238,00 
    

7 

Reabilitarea furnalului 

Bodvaj din Bățanii Mari 

(DALI, PAC, PT, DDE) 

I 15,00 
 

15,00 
    

II 15,00 
 

15,00 
    

8 

Elaborare SF, studii, 

taxe,avize  pt proiectul 

”Extindere, modernizare 

Școala Gimnazială 

Specială Sfântu Gheorghe 

și demolare garaj și 

magazie” 

I 165,00 
 

165,00 
    

II 165,00 
 

165,00 
    

9 

Elaborare DALI, studii, 
taxe,avize la proiectul 

Reabilitare si 

refunctionalizare Castelul 

Miko din Olteni, comuna 

Bodoc 

I 182,00 
 

182,00 
    

II 182,00 
 

182,00 
    

10 

Revizuire SF, PT, avize , 

taxe pentru proiectul 

”Centru de vizitare in 

Rezervatia naturala 
Mestecanisul  de la Reci si 

Baltile de la Ozun-

Santionlunca” 

I 149,00 
 

149,00 
    

II 149,00 
 

149,00 
    

11 

Reabilitarea Ansamblului 

Muzeul Național Secuiesc 

Sfantu Gheorghe - Proiect 

Tehnic + avize + taxe 

I 164,00 
 

164,00 
    

II 164,00 
 

164,00 
    

12 

PUD Zonă instituții și 

servicii publice, str. Kos 
Karoly,nr.4, Sf. Gheorghe 

I 0,00 
 

0,00 
    

II 0,00 
 

0,00 
    

13 

Elaborare ”PUZ zonă 

instituții și servicii publice 

str. Kós Károly nr.4, Sf. 

Gheorghe” 

I 22,50 
 

22,50 
    

II 22,50 
 

22,50 
    

d. 

Total, cheltuieli privind 

consolidările 

(1+2+3+…) 

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. 

Total, alte cheltuieli asimilate 

investitiilor (1+2+3+…) 

I 15,02 0,00 15,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 80,80 0,00 80,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 

Reparatii capitale acoperiș 

la sediul Consiliul Judetean 

Covasna 

 

I 0,01777 
 

0,01777 
    

II 65,80 
 

65,80 
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Nr. 

crt. 

Denumire indicator 

(sursa/capitol/grupa) 
Credite*) 

Program 

inițial 
Influențe 

Program 

actualizat 

Estimări 

2018 

Estimări 

2019 

Estimări 

2020 

Estimări anii 

ulteriori 

0 1 2 3 4 5 
    

2. 

Racordare și alimentare cu 

energie electrică a clădirii 

mofetei din localitatea 

Malnaș Băi (proiectare și 

execuție) 

I 15,00 
 

15,00 
    

II 15,00 
 

15,00 
    

2.2 
Cap. 54.02 total (A + B + C), 

din care: 

I 39,24 0,00 39,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 39,24 0,00 39,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

A 
Obiective în continuare 

(1 + 2 + 3 + … ) 

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B Obiective noi (1 + 2 + 3 + … ) 
I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C 
Alte cheltuieli de investitii 

(total) 

I 39,24 0,00 39,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 39,24 0,00 39,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. 

Total, dotări independente 

(1+2+3+…) 

I 39,24 0,00 39,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 39,24 0,00 39,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 

Aparatură tehnică pentru 

proiectul "Supraveghere și 

monitorizare cu camere 

video a traficului rutier de 

la punctele de intrare/ieșire 
în/din județul Covasna" 

I 39,24 
 

39,24 
    

II 39,24 
 

39,24 
    

2.3 
Cap. 60.02 total (A + B + C), 

din care: 

I 68,00 0,00 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 68,00 0,00 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A 
Obiective în continuare 

(1 + 2 + 3 + … ) 

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B Obiective noi (1 + 2 + 3 + … ) 
I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C 
Alte cheltuieli de investitii 

(total) 

I 68,00 0,00 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 68,00 0,00 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. 

Total, dotări independente 

(1+2+3+…) 

I 55,00 0,00 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 55,00 0,00 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Licente antivirus 
I 0,00 

 
0,00 

    
II 0,00 

 
0,00 

    

2. Autoutilitara 
I 55,00 

 
55,00 

    
II 55,00 

 
55,00 

    

3 

Licente software sistem de 

operare MS Windows-6 
buc 

I 6,50 
 

6,50 
    

II 6,50 
 

6,50 
    

4 
Licente software MS 

Office -6 buc 

I 6,50 
 

6,50 
    

II 6,50 
 

6,50 
    

2.4 
Cap. 61.02 total (A + B + C), 

din care: 

I 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A 
Obiective în continuare 

(1 + 2 + 3 + … ) 

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B Obiective noi (1 + 2 + 3 + … ) 
I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C 
Alte cheltuieli de investitii 

(total) 

I 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. 

Total, dotări independente 

(1+2+3+…) 

I 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 

Rezervor 

mobil/transportabil pentru 

benzină 1 buc 

I 15,00 5,00 20,00 
    

II 15,00 5,00 20,00 
    

2. 

Remorcă autoșenilă de 

transport materiale de 

intervenție 1 buc 

I 5,00 -5,00 0,00 
    

II 5,00 -5,00 0,00 
    

3 

Remorcă container de 

transport materiale de 

intervenție/balizare, 

semnalizare, marcare, 

iluminare zonă de 

intervenție 2 buc 

I 13,00 
 

13,00 
    

II 13,00 
 

13,00 
    

4 
Corturi pentru protecția 
civilă 3 buc 

I 67,00 
 

67,00 
    

II 67,00 
 

67,00 
    

2.5 
Cap. 84.02 total (A + B + C), 

din care: 

I 28.352,37 0,00 28.352,37 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 

II 35.186,25 0,00 35.186,25 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 

A 

Obiective în continuare 

(1 + 2 + 3 + … ) 

I 14.108,56 0,00 14.108,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 20.662,00 0,00 20.662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 

Pod peste râul Olt pe DJ 

131 la km. 7+366, județul 

Covasna – Aita Mare 

I 27,03240 
 

27,03240 
    

II 273,00 
 

273,00 
    

2. 

Modernizare DJ 103B km 

17+750-33+150 Limita 

Județul Brașov-Dobârlău-
Bicfalău-Ozun (DN11) - 

Chilieni (DN12)-PNDL 

I 0,00 
 

0,00 
    

II 2.989,00 
 

2.989,00 
    

3 

Modernizare DJ 112 km 

10+100-18+500, Lim. 

Județ Brașov – Sfântu 

Gheorghe 

I 1.513,13658 
 

1.513,13658 
    

II 4.700,00 
 

4.700,00 
    

4 

Modernizarea DJ 121A 

Leț-Moacșa km 22+550 - 

km 28+460, DN 13E-
DN11(lucrare)-PNDL 

I 12.568,39415 
 

12.568,39415 
    

II 12.700,00 
 

12.700,00 
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Nr. 

crt. 

Denumire indicator 

(sursa/capitol/grupa) 
Credite*) 

Program 

inițial 
Influențe 

Program 

actualizat 

Estimări 

2018 

Estimări 

2019 

Estimări 

2020 

Estimări anii 

ulteriori 

0 1 2 3 4 5 
    

B 

Obiective noi (1 + 2 + 3 + … ) 
I 13.678,00 0,00 13.678,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 

II 13.678,00 0,00 13.678,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 

1. 

Modernizare DJ 121A km 

0+000 – km 22+550, 

Întorsura Buzăului-Valea 

Mare-Boroşneu Mic-
Boroşneu Mare-DN 13E 

(P.N.D.L.) 

I 7.000,00 
 

7.000,00 7.000,00 7.000,00 
  

II 7.000,00 
 

7.000,00 7.000,00 7.000,00 
  

2. 

Demolare pod metalic 

existent și construire pod 

nou peste pârâul Aita la km 

9+951 și reamenajarea 

intersecției între drumul 

judeţean DJ 131 și drumul 

județean DJ 121A, devierea 
circulației de pe drumul 

județean DJ 131, cu pod 

provizoriu, localitatea Aita 

Mare (PT+DDE+executie) 

I 6.241,00 
 

6.241,00 
    

II 6.241,00 
 

6.241,00 
    

3. 
Amenajare rigolă pe DJ 

121A km 40+800-41+344 

I 437,00 
 

437,00 
    

II 437,00 
 

437,00 
    

C 
Alte cheltuieli de investitii 

(total) 

I 565,81 0,00 565,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 846,25 0,00 846,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. 

Total, dotări independente 

(1+2+3+…) 

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 2,25 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 
Stâlp retractabil parcare 

Mihai Viteazul 

I 0,00 
 

0,00 
    

II 2,25 
 

2,25 
    

c. 

Total, cheltuieli aferente 

studiilor de fezabilitate  si alte 

studii ( 1+2+3+…) 

I 565,81 0,00 565,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 844,00 0,00 844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 

Elaborare DALI 

Amenajare rigolă pe DJ 

121A  comuna Ghidfalău 

I 24,00 
 

24,00 
    

II 24,00 
 

24,00 
    

2. 

Reabilitare drum județean 

”Interjud Covasna-Brașov” 

de la DN 12 la DN 13 prin 

Malnaș Băi, Baraolt, 
Augustin și Măieruș - 

Tronson (Covasna de la 

DN 12 prin Malnaș Băi, 

Baraolt până la limită județ 

Augustin și Măieruș 

(DALI, PT, DDE, avize) 

I 159,06744 
 

159,06744 
    

II 350,00 
 

350,00 
    

3. 

Reabilitare drum județean 

”Interjud Covasna-
Harghita” - Tronson DJ 

131 de la intersectia cu DJ 

122 până la limita județ 

Harghita 

(DALI+PT+DDE+avize) 

I 272,74002 
 

272,74002 
    

II 360,00 
 

360,00 
    

 
4 

Elaborare DALI 

Reabilitare pod pe DJ 

121A, km 22+946 

I 90,00 
 

90,00 
    

 
II 90,00 

 
90,00 

    

 
5 

Elaborare DALI Inlocuire 
podeț pe DJ 121A, km 

23+985 

I 20,00 
 

20,00 
    

 
II 20,00 

 
20,00 

    

3 

Titlul 58 Proiecte cu finantare 

din fonduri externe 

nerambursabile, aferente 

cadrului financiar 2014-2020 

din care: 

I 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1 
Cap. 67.02 total (A + B + C), 

din care: 

I 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B 

Obiective noi (1 + 2 + 3 + … ) 
I 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 

Reabilitarea Ansamblului 
Muzeului Național 

Secuiesc Sfantu Gheorghe 

I 330,00 
 

330,00 
    

II 330,00 
 

330,00 
    

 
HOTĂRÂREA NR. 171/2017 

cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul III 

2017 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 27 octombrie 2017, analizând Expunerea de motive 

a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la 

aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul III 2017, având în 

vedere: Raportul Direcţiei economice precum și Rapoartele de 

avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 

Covasna, având în vedere prevederile: art. 49 alin. (12) din 

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

modificările şi completările ulterioare; în baza art. 91 alin. (3) 

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

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

completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

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

al anului 2017, conform anexei nr. 1. 

Art.2. Se aprobă execuţia bugetului instituțiilor publice și 

activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe 

trimestrul III al anului 2017, conform anexei nr. 2. 
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Art.3. Se aprobă execuţia bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe trimestrul III al anului 2017, conform anexei 

nr. 3. 

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

hotărâre. 
 

Sfântu Gheorghe, la 27 octombrie 2017. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

p. Secretar al județului Covasna, 

SZTAKICS István-Attila 

Director executiv 

 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 171/2017 

 

EXECUŢIA PE TRIMESTRUL III A BUGETULUI LOCAL 

(Bugetul propriu al judeţului şi al instituţiilor de interes judeţean) la data de 30 septembrie 2017 
 

- lei - 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Credite bugetare anuale 

aprobate la finele 

perioadei de raportare 

Prevederi 

bugetare 

trimestriale 

Încasări 

realizate 

A B 1 2 6 

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 115.929.440 90.955.640 85.696.245 

VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - 

TOTAL 
00.01 104.212.800 83.669.000 76.680.991 

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16) 48.02 37.523.000 31.942.200 27.987.388 

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 84.884.800 68.042.000 61.343.188 

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 81.397.000 65.407.200 59.058.615 

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

00.04 33.487.000 28.894.200 25.307.590 

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 

PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) 
00.06 33.487.000 28.894.200 25.307.590 

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 33.487.000 28.894.200 25.307.590 

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 23.261.000 20.225.200 17.526.032 

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale 
04.02.04 10.226.000 8.669.000 7.781.558 

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 47.910.000 36.513.000 33.751.025 

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06) 11.02 47.360.000 36.098.000 33.351.000 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul judeţelor 
11.02.01 32.696.000,00 25.096.000,00 22.349.000 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 6.418.000 4.818.000 4.818.000 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 8.246.000 6.184.000,00 6.184.000 

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de 
activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) 

16.02 550.000 415.000 400.025 

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 550.000 415.000 400.025 

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 50.000 40.000 21.027 

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 500.000 375.000 378.998 

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 3.487.800,00 2.634.800,00 2.284.573 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 473.000,00 451.000,00 425.588 

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 468.000,00 448.000,00 425.588 

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 40.000,00 30.000,00 20.355 

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 ) 30.02.08 373.000,00 373.000,00 372.930 

Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02 373.000,00 373.000,00 372.930 

Alte venituri din proprietate 30.02.50 55.000,00 45.000,00 32.303 

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) 31.02 5.000,00 3.000,00 0 

Alte venituri din dobanzi 31.02.03 5.000,00 3.000,00 
 

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 3.014.800,00 2.183.800,00 1.858.985 

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 

(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50) 
33.02 2.900.000,00 2.100.000,00 1.789.905 

Venituri din prestari de servicii 33.02.08 1.300.000,00 900.000,00 475.276 

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 1.600.000,00 1.200.000,00 1.314.629 

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 110.000,00 80.000,00 63.161 

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01 110.000,00 80.000,00 63.161 

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50) 36.02 3.000,00 2.000,00 1.119 

Alte venituri 36.02.50 3.000,00 2.000,00 1.119 

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50) 37.02 1.800,00 1.800,00 4.800 

Donatii si sposorizari 37.02.01 1.800,00 1.800,00 4.800 

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 19.328.000 15.627.000 15.337.803 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

(cod 42.02+43.02) 
00.18 19.328.000 15.627.000 15.337.803 

Subventii de la bugetul de stat (cod 00.20) 42.02 19.328.000 15.627.000 15.337.803 

B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la 

42.02.37+ 42.02.40+42.02.41) 
00.20 19.328.000 15.627.000 15.337.803 

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 19.328.000 15.627.000 15.337.803 

VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 

(00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL 
00.01 SD 11.716.640 7.286.640 9.015.254 

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 48.02 0 0 9.000.119 

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 0 0 119 

Venituri din valorificarea unor bunuri 

( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) 
39.02 0 0 119 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 
  

119 

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02) 00.16 0 0 9.000.000 

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14) 40.02 0 0 9.000.000 

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casǎ ale 

secţiunii de dezvoltare**) 
40.02.13 

  
1.000.000 

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de 

dezvoltare 
40.02.14 

  
8.000.000 

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 11.420.040,00 6.990.040,00 48.430 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02) 00.18 11.420.040,00 6.990.040,00 48.430 

Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19) 42.02 11.420.040,00 6.990.040,00 48.430 
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DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Credite bugetare anuale 

aprobate la finele 

perioadei de raportare 

Prevederi 

bugetare 

trimestriale 

Încasări 

realizate 

A B 1 2 6 

A. De capital 

(cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20) 
00.19 11.420.040,00 6.990.040,00 48.430 

Subvenţii de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor la spitale 

(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03) 
42.02.16 1.430.000 0 0 

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în 
sănătate 

42.02.16.03 1.430.000 
  

Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru 

finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03) 
42.02.18 1.000.000 1.000.000 0 

Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru 

finanţarea altor investiţii în sănătate 
42.02.18.03 1.000.000 1.000.000 

 

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii 

proiectelor finantate din FEN postaderare 
42.02.20 4.260 4.260 -13.664 

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

publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale 
42.02.52 62.000,00 62.000,00 62.094 

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 42.02.65 8.880.000,00 5.880.000,00 
 

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii 

proiectelor finantate din FEN postaderare aferentei perioadei de programare 2014-2020 
42.02.69 43.780,00 43.780,00 

 

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

45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18) 
45.02 10.380 10.380 -33.295 

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) 45.02.01 10.380 10.380 -33.295 

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.01.02 10.380 10.380 -33.295 

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

cadrului financiar 2014-2020 

(cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19) 

48.02 286.220 286.220 0 

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03) 48.02.01 286.220 286.220 0 

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 62.690 62.690 
 

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 48.02.01.02 223.530 223.530 
 

 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Credite bugetare anuale 

aprobate la finele 

perioadei de raportare 

Prevederi 

bugetare 

trimestriale 

Plăti 

efectuate 

TOTAL CHELTUIELI (od 50.02+59.02+63.02+79.02) 49.02 162.568.390 124.996.090 73.206.068 

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 

(cod 50.02+59.02+63.02+ 69.02 +79.02) 
49.02 104.212.800 82.609.000 66.492.492 

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) 50.02 15.130.300 11.825.600 9.008.448 

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 14.063.000 10.901.000 8.449.804 

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 14.063.000 10.901.000 8.449.804 

Autorităţi executive 51.02.01.03 14.063.000 10.901.000 8.449.804 

Cheltuieli de personal 10 8.286.000 6.107.000 4.801.394 

Bunuri şi servicii 20 2.456.700 2.093.700 1.419.428 

Alte transferuri 55 3.313.300 2.693.300 2.294.495 

Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent 85 
  

-72.513 

Alte cheltuieli 59 7.000 7.000 7.000 

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 1.067.300 924.600 558.644 

Cheltuieli de personal 10 
   

Bunuri şi servicii 20 25.000 25.000 9.644 

Fond de rezervă 50 305.300 305.300 
 

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 737.000 594.300 549.000 

Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent 85 
   

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 305.300 305.300 
 

Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.02.10 737.000 594.300 549.000 

Alte servicii publice generale 54.02.50 25.000 25.000 9.644 

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

(cod 60.02+61.02) 
59.02 514.700 382.550 133.779 

Aparare (cod 60.02.02) 60.02 273.100 213.550 123.343 

Bunuri şi servicii 20 273.100 213.550 123.343 

Aparare nationala 60.02.02 273.100 213.550 123.343 

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02 241.600 169.000 10.436 

Bunuri şi servicii 20 241.600 169.000 10.436 

Alte transferuri 55 
   

Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) 61.02.05 241.600 169.000 10.436 

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 

(cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 
63.02 83.598.800 66.144.850 54.520.747 

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02 14.390.000 10.767.000 7.254.325 

Cheltuieli de personal 10 6.669.000 5.555.000 5.152.913 

Bunuri şi servicii 20 492.000 432.000 217.269 

Asistenţă socială 57 6.619.000 4.280.000 1.849.035 

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 142.000 142.000 
 

Alte transferuri 55 450.000 340.000 33.040 

Despagubiri civile 59 18.000 18.000 8.742 

Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent 85 
  

-6.674 

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) 65.02.03 3.940.000 2.473.000 1.180.267 

Învatamânt prescolar 65.02.03.01 1.013.000 615.000 303.618 

Învatamânt primar 65.02.03.02 2.927.000 1.858.000 876.649 

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) 65.02.04 2.313.000 1.441.000 668.768 

Învatamânt secundar inferior 65.02.04.01 2.313.000 1.441.000 668.768 

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) 65.02.07 7.395.000 6.221.000 5.372.250 

Învatamânt special 65.02.07.04 7.395.000 6.221.000 5.372.250 

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 65.02.50 742.000 632.000 33.040 

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 40.000 40.000 
 

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 
   

Alte transferuri 55 40.000 40.000 
 

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) 66.02.06 
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DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Credite bugetare anuale 

aprobate la finele 

perioadei de raportare 

Prevederi 

bugetare 

trimestriale 

Plăti 

efectuate 

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50) 66.02.50 40.000 40.000 
 

Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50 40.000 40.000 
 

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 17.875.000 13.934.050 11.134.176 

Cheltuieli de personal 10 1.060.000 785.900 742.944 

Bunuri şi servicii 20 400.000 323.700 200.674 

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 8.775.000 6.669.450 6.069.950 

Alte cheltuieli 59 7.515.000 6.050.000 4.120.608 

Alte transferuri 55 125.000 105.000 
 

Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent 85 
   

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) 67.02.03 10.185.000 7.729.050 6.995.801 

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02 1.410.000 1.059.600 925.851 

Muzee 67.02.03.03 2.657.000 2.041.000 1.850.000 

Institutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04 2.661.000 2.011.000 1.978.000 

Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05 1.769.000 1.361.450 1.361.450 

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 67.02.03.08 1.688.000 1.256.000 880.500 

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) 67.02.05 1.415.000 1.390.000 165.075 

Sport 67.02.05.01 1.280.000 1.280.000 139.575 

Tineret 67.02.05.02 125.000 100.000 25.500 

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.03 10.000 10.000 
 

Servicii religioase 67.02.06 3.940.000 3.800.000 3.484.597 

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 2.335.000 1.015.000 488.703 

Asigurari si asistenta sociala 

(cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68 
68.02 51.293.800 41.403.800 36.132.246 

Cheltuieli de personal 10 22.650.000 18.576.000 16.035.090 

Bunuri şi servicii 20 8.703.800 6.812.800 4.495.526 

Alte transferuri 55 5.600 5.600 5.501 

Asistenţă socială 57 19.140.000 15.475.000 15.177.749 

Alte cheltuieli 59 800.000 540.000 456.259 

Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent 85 -5.600 -5.600 -37.879 

Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.02.04 2.700.000 2.007.000 1.505.737 

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) 68.02.05 19.328.000 15.627.000 15.297.949 

Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 19.328.000 15.627.000 15.297.949 

Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06 29.265.800 23.769.800 19.328.560 

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02 4.969.000 4.256.000 2.829.518 

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 4.325.000 3.725.000 2.478.518 

Bunuri şi servicii 20 4.125.000 3.525.000 2.302.522 

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 200.000 200.000 200.000 

Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent 85 
  

-24.004 

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 4.325.000 3.725.000 2.478.518 

Drumuri si poduri 84.02.03.01 4.325.000 3.725.000 2.478.518 

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) 87.02 644.000 531.000 351.000 

Bunuri şi servicii 20 
   

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 644.000 531.000 351.000 

Alte transferuri 55 
   

Turism 87.02.04 
   

Alte actiuni economice 87.02.50 644.000 531.000 351.000 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.02 0 1.060.000 10.188.499 

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 

(cod 50.02+59.02+63.02+ 69.02+79.02) 
49.02 58.355.590 42.387.090 6.713.576 

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02) 50.02 7.140.340 5.740.340 368.141 

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 7.037.100 5.637.100 304.141 

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 7.037.100 5.637.100 304.141 

Autorităţi executive 51.02.01.03 7.037.100 5.637.100 304.141 

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 
   

Cheltuieli de capital 70 7.037.100 5.637.100 304.141 

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 103.240 103.240 64.000 

Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.02.10 64.000 64.000 64.000 

Cheltuieli de capital 70 39.240 39.240 
 

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 64.000 64.000 64.000 

Alte transferuri 55 
   

Alte servicii publice generale 54.02.50 39.240 39.240 
 

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

(cod 60.02+61.02) 
59.02 168.000 168.000 0 

Aparare (cod 60.02.02) 60.02 68.000 68.000 0 

Cheltuieli de capital 70 68.000 68.000 0 

Aparare nationala 60.02.02 68.000 68.000 0 

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02 100.000 100.000 0 

Cheltuieli de capital 70 100.000 100.000 
 

Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) 61.02.05 100.000 100.000 
 

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 

(cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 
63.02 15.735.000 11.227.000 2.761.950 

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02 112.000 112.000 100.129 

Cheltuieli de capital 70 112.000 112.000 100.129 

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) 65.02.07 112.000 112.000 100.129 

Învatamânt special 65.02.07.04 112.000 112.000 100.129 

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 7.580.000 5.247.000 980.607 

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 7.580.000 5.247.000 980.607 

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) 66.02.06 7.580.000 5.247.000 980.607 

Spitale generale 66.02.06.01 7.580.000 5.247.000 980.607 

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 7.567.000 5.392.000 1.606.891 

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 7.208.000 5.033.000 1.599.500 

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 

2014-2020 
58 330.000 330.000 
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DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Credite bugetare anuale 

aprobate la finele 

perioadei de raportare 

Prevederi 

bugetare 

trimestriale 

Plăti 

efectuate 

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare 70 29.000 29.000 7.391 

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) 67.02.03 7.567.000 5.392.000 1.606.891 

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02 29.000 29.000 7.391 

Muzee 67.02.03.03 600.000 535.000 158.000 

Institutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04 521.000 521.000 224.000 

Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05 6.307.000 4.197.000 1.107.500 

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 67.02.03.08 110.000 110.000 110.000 

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 
   

Asigurari si asistenta sociala 

(cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68 
68.02 476.000 476.000 74.323 

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare 70 476.000 476.000 74.323 

Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.02.04 55.000 55.000 
 

Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06 421.000 421.000 74.323 

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

APE (cod 70.02+74.02) 
69,02 0 0 0 

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02 35.312.250 25.251.750 3.583.485 

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 35.186.250 25.125.750 3.571.185 

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare 56 
   

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare 70 35.186.250 25.125.750 3.571.185 

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 35.186.250 25.125.750 3.571.185 

Drumuri si poduri 84.02.03.01 35.186.250 25.125.750 3.571.185 

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) 87.02 126.000 126.000 12.300 

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 126.000 126.000 12.300 

Alte actiuni economice 87.02.50 126.000 126.000 12.300 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.02 -46.638.950 -35.100.450 2.301.678 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT TOTAL 96,02 -46.638.950 -34.040.450 12.490.177 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 171/2017 

 

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

la data de 30 septembrie 2017 

- lei - 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Credite bugetare anuale 

aprobate la finele 

perioadei de raportare 

Prevederi 

bugetare 

trimestriale 

Încasări 

realizate 

A B 1 2 6 

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)  00.01 109.554.750 83.711.500 70.180.542 

VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.17) 00.01 94.576.750 73.241.500 67.395.598 

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 61.980.750 48.616.750 47.097.503 

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 61.980.750 48.616.750 47.097.503 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10) 00.13 0 0 16.461 

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) 30.10 0 0 16.461 

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 
  

16.461 

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.10.05.30 
  

16.461 

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 61.980.750 48.616.750 47.081.042 

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

33.10.14+ 33.10.16+ 33.10.17+33.10.19+33.10.21+ 33.10.30 la 33.10.32+33.10.50) 
33.10 61.969.000 48.606.000 47.051.992 

Taxe si alte venituri in învăţământ 33.10.05 260.000 155.000 100.948 

Venituri din prestări de servicii 33.10.08 1.684.000 1.222.000 1.221.259 

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 33.10.19 225.000 190.000 147.485 

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 33.10.21 48.116.000 38.415.000 37.961.997 

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la 
bugetul de stat 

33.10.30 7.970.000 6.040.000 4.396.934 

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din 

veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 
33.10.31 2.100.000 1.400.000 2.140.621 

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala 33.10.32 1.430.000 1.050.000 947.000 

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 184.000 134.000 135.748 

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50) 34.10 10.000 9.000 27.300 

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.10.50 10.000 9.000 27.300 

Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50) 37.10 1.750 1.750 1.750 

Donaţii şi sponsorizări 37.10.01 1.750 1.750 1.750 

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 32.596.000 24.624.750 20.298.095 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

(cod 42.10) 
00.18 32.596.000 24.624.750 20.298.095 

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15) 43.10 32.596.000 24.624.750 20.298.095 

Subvenţii pentru instituţii publice 43.10.09 10.156.000 7.794.750 6.969.950 

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru 
acoperirea creșterilor salariale 

43.10.33 22.440.000 16.830.000 13.328.145 

VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 

00.16+00.17+45.10) - TOTAL 
00.01 14.978.000 10.470.000 2.784.944 

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14) 00.12 0 0 0 

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10) 00.14 0 0 0 

III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10) 00.16 0 0 128.537 

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16) 40.10 0 0 128.537 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 

(cod 40.10.15.02) 
40.10.15 0 0 128.537 

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea 

de dezvoltare 
40.10.15.02 

  
128.537 

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 14.978.000 10.470.000 2.656.407 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

(cod 42.10+43.10) 
00.18 14.978.000 10.470.000 2.656.407 

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17) 43.10 14.978.000 10.470.000 2.656.407 

Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii 43.10.14 5.150.000 4.247.000 980.607 
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DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Credite bugetare anuale 

aprobate la finele 

perioadei de raportare 

Prevederi 

bugetare 

trimestriale 

Încasări 

realizate 

A B 1 2 6 

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate 

(cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03) 
43.10.16 1.430.000 0 0 

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 43.10.16.03 1.430.000 
  

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru 

finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03) 
43.10.17 1.000.000 1.000.000 0 

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru 
finanţarea altor investiţii în sănătate 

43.10.17.03 1.000.000 1.000.000 
 

Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare 43.10.19 7.398.000 5.223.000 1.675.800 

 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Credite bugetare anuale 

aprobate la finele 

perioadei de raportare 

Prevederi 

bugetare 

trimestriale 

Plăti 

efectuate 

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) 49.10 109.683.290 83.840.040 68.155.504 

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 

( cod 50.10+59.10+ 63.10+ 69.10+79.10) 
49.10 94.576.750 73.241.500 66.672.694 

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) 54.10 741.000 597.300 496.154 

Cheltuieli de personal 10 601.000 461.300 412.320 

Bunuri şi servicii 20 140.000 136.000 83.834 

Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.10.10 741.000 597.300 496.154 

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 83.536.000 64.795.000 59.597.092 

Cheltuieli de personal 10 60.011.000 44.365.000 43.625.713 

Bunuri şi servicii 20 23.375.000 20.315.000 15.890.511 

Alte cheltuieli-Burse 59 150.000 115.000 102.982 

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 84 
  

-22.114 

Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01) 66.10.06 83.536.000 64.795.000 59.597.092 

Spitale generale 66.10.06.01 83.536.000 64.795.000 59.597.092 

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10 9.645.750 7.309.200 6.234.467 

Cheltuieli de personal 10 5.226.500 3.879.400 3.689.629 

Bunuri şi servicii 20 4.419.250 3.429.800 2.549.381 

Alte cheltuieli-Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural 59 
   

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 84 
  

-4.543 

Servicii cultural ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 

67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30 ) 
67.10.03 7.923.750 6.028.200 5.439.672 

Muzee 67.10.03.03 2.807.000 2.156.000 1.790.656 

Institutii publice de spectacole si concerte 67.10.03.04 2.881.000 2.196.000 2.078.954 

Scoli populare de arta si meserii 67.10.03.05 2.235.750 1.676.200 1.570.062 

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.10.50 1.722.000 1.281.000 794.795 

Alte actiuni economice ( cod 87.10.50) 87.10 654.000 540.000 344.981 

Cheltuieli de personal 10 271.000 218.000 198.116 

Bunuri şi servicii 20 383.000 322.000 146.865 

Alte actiuni economice 87.10.50 654.000 540.000 344.981 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.10 0 0 722.904 

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 

( cod 50.10+59.10+ 63.10+69.10+79.10) 
49.10 15.106.540 10.598.540 1.482.810 

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) 54.10 64.000 64.000 8.537 

Cheltuieli de capital 70 64.000 64.000 8.537 

Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.10.10 64.000 64.000 8.537 

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 7.708.540 5.375.540 1.022.113 

Cheltuieli de capital 70 7.708.540 5.375.540 1.022.113 

Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01) 66.10.06 7.708.540 5.375.540 1.022.113 

Spitale generale 66.10.06.01 7.708.540 5.375.540 1.022.113 

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10 7.208.000 5.033.000 440.816 

Cheltuieli de capital 70 7.208.000 5.033.000 440.816 

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

67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30 ) 
67.10.03 7.098.000 4.923.000 440.816 

Muzee 67.10.03.03 270.000 205.000 116.931 

Institutii publice de spectacole si concerte 67.10.03.04 521.000 521.000 12.945 

Scoli populare de arta si meserii 67.10.03.05 6.307.000 4.197.000 310.940 

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.10.50 110.000 110.000 
 

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10) 79.10 126.000 126.000 11.344 

Alte actiuni economice ( cod 87.10.50) 87.10 126.000 126.000 11.344 

Scoli populare de arta si meserii 70 126.000 126.000 11.344 

Alte actiuni economice 87.10.50 126.000 126.000 11.344 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96,10 -128.540 -128.540 1.302.134 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT - TOTAL 96,10 -128.540 -128.540 2.025.038 

 
Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 171/2017 

 

EXECUTIA  BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE 

la data de 30 septembrie 2017 

- lei - 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Credite bugetare anuale 

aprobate la finele 

perioadei de raportare 

Prevederi 

bugetare 

trimestriale 

Încasări 

realizate 

A B 1 2 6 

TOTAL VENITURI 00.01 182.830 182.830 222.145 

I. VENITURI CURENTE 00.02 181.210 181.210 213.081 

C. VENITURI NEFISCALE 00.12 181.210 181.210 213.081 

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.08 + 37.08)) 00.14 181.210 181.210 213.081 

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.08.01+37.08.50) 37.08 181.210 181.210 213.081 

Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabile 37.08.06 181.210 181.210 213.081 

Alte transferuri voluntare 37.08.50 
   

III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.08) 00.16 0 0 7.452 
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DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Credite bugetare anuale 

aprobate la finele 

perioadei de raportare 

Prevederi 

bugetare 

trimestriale 

Încasări 

realizate 

A B 1 2 6 

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.08.15) 40.08 0 0 7.452 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 

(cod 40.08.15.02( 
40.08.15 0 0 7.452 

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea 

de dezvoltare 
40.08.15.02 

  
7.452 

IV. SUBVENŢII (cod 44.08+00.18) 00.17 260 260 259 

Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.08) 00.18 260 260 259 

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.08.60+42.08.61) 42.08 260 260 259 

Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE 42.08.60 260 260 259 

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

(cod 45.08.17+45.08.18+45.08.21) 
45.08 1.360 1.360 1.353 

Mecanismul financiar SEE (cod 45.08.17.03) 45.08.17 1.360 1.360 1.353 

Prefinantare 45.08.17.03 1.360 1.360 1.353 

 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Credite bugetare anuale 

aprobate la finele 

perioadei de raportare 

Prevederi 

bugetare 

trimestriale 

Plăti 

efectuate 

TOTAL CHELTUIELI ( 50.08+59.08+63.08+70.08+79.08+88.08) 49.08 190.290 190.290 42.298 

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.08+53.08+54.08) 50.08 50.000 50.000 20.730 

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.08.01) 51.08 50.000 50.000 20.730 

Autoritati executive si legislative (cod 51.08.01.03 la 51.08.01.04) 51.08.01 50.000 50.000 20.730 

Autorităţi executive 51.08.01.03 50.000 50.000 20.730 

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+ 67.08+68.08) 63.08 140.290 140.290 21.568 

Cultura, recreere si religie ( cod 67.08.01la 67.08.50) 67.08 131.210 131.210 13.254 

Servicii culturale (cod 67.08.03.01 la 67.08.03.30) 67.08.03 131.210 131.210 13.254 

Institutii publice de spectacole si concerte 67.08.03.04 131.210 131.210 13.254 

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.08.50 
   

Asigurari si asistenta sociala (cod  68.08.01la 68.08.50) 68.08 9.080 9.080 8.314 

Asistenta sociala pentru familie si copii 68.08.06 9.080 9.080 8.314 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.08 -7.460 -7.460 179.847 

 

HOTĂRÂREA Nr. 172/2017 

cu privire la rectificarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2017 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 27 octombrie 2017, analizând Expunerea de motive 

a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind 

rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe 

anul 2017, având în vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei 

economice, precum și Rapoartele de avizarea ale Comisiilor de 

specialitate din cadrul Consiliului Județean Covasna; art. 53 din 

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

modificările și completările ulterioare; Contractul de finanțare 

nr. BGA/2043/2017 încheiat între Consiliul Județean Covasna 

și Fondul Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Ungaria; Contractul 

de finanțare nr. BGA/6663/2017 încheiat între Ansamblul de 

Dansuri „Trei Scaune - Háromszék” și Fondul Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. Ungaria; Contractul de finanțare nr. 

BGA/1958/2017 încheiat între Ansamblul de Dansuri „Trei 

Scaune - Háromszék” și Fondul Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

Ungaria; Contractul de finanțare nr. 48897/2017 încheiat între 

Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune - Háromszék” și 

Ministerul Resurselor Umane al Ungariei, adresa Fondul 

Cultural al Ungariei nr. 44112/2017 către Ansamblul de 

Dansuri „Trei Scaune - Háromszék”; în baza prevederilor art. 

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

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

modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2017, conform anexelor nr. EXT_1, 

EXT3c și EXT4, 
 
care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi 

Direcţia Economică. 
 

Sfântu Gheorghe, la 27 octombrie 2017. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

p. Secretar al județului Covasna, 

SZTAKICS István-Attila 

Director executiv 

 

Anexa nr. EXT_1 la Hotărârea nr. 172/2017 

 

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE pe anul 2017 

 

- mii lei (RON) - 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2017 

din care: 

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

1 
TOTAL VENITURI-SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 

(cod 00.02+00.16+00.17+45.08+48.08) 
00.01 81,19 

   
81,19 

2 I. VENITURI CURENTE (cod 00.12) 00.02 81,19 
   

81,19 

3 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14) 00.12 81,19 
   

81,19 

7 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.08) 00.14 81,19 
   

81,19 

11 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.08.06) 37.08 81,19 
   

81,19 

13 
Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare 

nerambursabila 
37.08.06 81,19 

   
81,19 

54 
TOTAL CHELTUIELI- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 

(50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08) 
49.08 81,19 

   
81,19 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE 

FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
81,19 

   
81,19 

206 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85) 
 

81,19 
   

81,19 

228 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55SD 81,19 
   

81,19 



 40 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2017 

din care: 

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

229 
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12+ 

55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56) 
55.01 81,19 

   
81,19 

231 Programe comunitare 55.01.07 81,19 
   

81,19 

55 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.08+54.08) 50.08 8,58 
   

8,58 

56 Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.08.01) 51.08 8,58 
   

8,58 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
8,58 

   
8,58 

206 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85) 
 

8,58 
   

8,58 

228 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55SD 8,58 
   

8,58 

229 
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12+ 

55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56) 
55.01 8,58 

   
8,58 

231 Programe comunitare 55.01.07 8,58 
   

8,58 

58 Autoritati executive si legislative (cod 51.08.01.03) 51.08.01 8,58 
   

8,58 

59 Autoritati executive 51.08.01.03 8,58 
   

8,58 

76 
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 

(cod 65.08+66.08+67.08+68.08) 
63.08 72,61 

   
72,61 

100 Cultura, recreere si religie (cod 67.08.03+67.08.05+67.08.06+67.08.50) 67.08 72,61 
   

72,61 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
72,61 

   
72,61 

206 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85) 
 

72,61 
   

72,61 

228 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55SD 72,61 
   

72,61 

229 
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12+ 

55.01.13 + 55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56) 
55.01 72,61 

   
72,61 

231 Programe comunitare 55.01.07 72,61 
   

72,61 

102 
Servicii culturale (cod 67.08.03.02 la 67.08.03.08 + 67.08.03.12 + 
67.08.03.14 + 67.08.03.30) 

67.08.03 72,61 
   

72,61 

105 Institutii publice de spectacole si concerte 67.08.03.04 72,61 
   

72,61 

 

Anexa nr. EXT3c la Hotărârea nr. 171/2017 

 

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE pe anul 2017 

ADH 

- mii lei (RON) - 
Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2017 

din care: 

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

1 
TOTAL VENITURI-SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 

(cod 00.02+00.16+00.17+45.08+48.08) 
00.01 72,61 

   
72,61 

2 I. VENITURI CURENTE (cod 00.12) 00.02 72,61 
   

72,61 

3 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14) 00.12 72,61 
   

72,61 

7 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.08) 00.14 72,61 
   

72,61 

11 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.08.06) 37.08 72,61 
   

72,61 

13 
Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare 

nerambursabila 
37.08.06 72,61 

   
72,61 

54 
TOTAL CHELTUIELI- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 

(50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08) 
49.08 72,61 

   
72,61 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE 

FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
72,61 

   
72,61 

206 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85) 
 

72,61 
   

72,61 

228 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55SD 72,61 
   

72,61 

229 
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12+ 

55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56) 
55.01 72,61 

   
72,61 

231 Programe comunitare 55.01.07 72,61 
   

72,61 

76 
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 

(cod 65.08+66.08+67.08+68.08) 
63.08 72,61 

   
72,61 

100 Cultura, recreere si religie (cod 67.08.03+67.08.05+67.08.06+67.08.50) 67.08 72,61 
   

72,61 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
72,61 

   
72,61 

206 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85) 
 

72,61 
   

72,61 

228 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55SD 72,61 
   

72,61 

229 
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12+ 

55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56) 
55.01 72,61 

   
72,61 

231 Programe comunitare 55.01.07 72,61 
   

72,61 

102 
Servicii culturale (cod 67.08.03.02 la 67.08.03.08 + 67.08.03.12 + 

67.08.03.14 + 67.08.03.30) 
67.08.03 72,61 

   
72,61 

105 Institutii publice de spectacole si concerte 67.08.03.04 72,61 
   

72,61 

 

Anexa nr. EXT4 la Hotărârea nr. 171/2017 

 

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE pe anul 2017 

Aparat propriu (Program Bethlen) 

- mii lei (RON) - 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2017 

din care: 

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

1 
TOTAL VENITURI-SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 

(cod 00.02+00.16+00.17+45.08+48.08) 
00.01 8,58 

   
8,58 

2 I. VENITURI CURENTE (cod 00.12) 00.02 8,58 
   

8,58 

3 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14) 00.12 8,58 
   

8,58 

7 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.08) 00.14 8,58 
   

8,58 

11 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.08.06) 37.08 8,58 
   

8,58 

13 
Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare 

nerambursabila 
37.08.06 8,58 

   
8,58 

54 
TOTAL CHELTUIELI- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 

(50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08) 
49.08 8,58 

   
8,58 
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Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2017 

din care: 

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

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
8,58 

   
8,58 

206 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85) 
 

8,58 
   

8,58 

228 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55SD 8,58 
   

8,58 

229 
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12+ 

55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56) 
55.01 8,58 

   
8,58 

231 Programe comunitare 55.01.07 8,58 
   

8,58 

55 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.08+54.08) 50.08 8,58 
   

8,58 

56 Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.08.01) 51.08 8,58 
   

8,58 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
8,58 

   
8,58 

206 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85) 
 

8,58 
   

8,58 

228 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55SD 8,58 
   

8,58 

229 
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12+ 

55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56) 
55.01 8,58 

   
8,58 

231 Programe comunitare 55.01.07 8,58 
   

8,58 

58 Autoritati executive si legislative (cod 51.08.01.03) 51.08.01 8,58 
   

8,58 

59 Autoritati executive 51.08.01.03 8,58 
   

8,58 

 

HOTĂRÂREA Nr. 173/2017 

pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 26/2017 cu privire la repartizarea pe 

unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 

privind drumurile județene și comunale, respectiv a cotei 

de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 18,5% din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe 

anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

27 octombrie 2017, analizând Expunerea de motive al 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea 

anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

26/2017 cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-

teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, 

respectiv a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 18,5% din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 

2017 și estimările pe anii 2018-2020, având în vedere: Raportul de 

specialitate al Direcţiei Economice; Rapoartele de avizare ale 

comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Covasna, 

întocmite în acest sens; Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 

6/2017; ţinând cont de adresele: Orașului Covasna nr. 

5824/11.10.2017, înregistrată la Registratura generală a 

Consiliului Județean Covasna sub nr. 10380/11.10.2017; Comunei 

Zagon nr. 7362/11.10.2017, înregistrată la Registratura generală a 

Consiliului Județean Covasna sub nr. 10379/11.10.2017; Comunei 

Comandău nr. 2302/10.10.2017, înregistrată la Registratura 

generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 

10350/11.10.2017; în baza art. 91 alin. (1) litera „f” şi în temeiul 

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

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic. Pozițiile nr. 9, 11, 15 și 17 din anexa nr. 3 la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 26/2017 cu privire 

la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 

cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, respectiv 

a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 18,5% din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 

2017 și estimările pe anii 2018-2020, cu modificăril și 

completările ulterioare se modifică după cum urmează: 
 

 

 
 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Unitatea 

administrativ-teritorială 

Sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată destinate 

finanţării cheltuielilor privind 

drumurile judeţene şi comunale 

Anul 

2017 

Estimări 

2018 2019 2020 

9 ZAGON 350    

11 COMANDĂU 75    

15 COVASNA 450    

17 JUDEȚUL COVASNA 6,143 9,814 10,904 10,904 
 

Sfântu Gheorghe, la 27 octombrie 2017. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

p. Secretar al județului Covasna, 

SZTAKICS István-Attila 

Director executiv 

 

HOTĂRÂREA Nr. 174/2017 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 

pentru anul 2018 din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna şi din cadrul instituţiilor 

publice subordonate acestuia 
 

Consiliul Judeţean Covasna; întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 27 octombrie 2017, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de 

aprobare a Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 

2018 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Covasna şi din cadrul instituţiilor publice subordonate acestuia, 

văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, precum şi 

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Judeţean Covasna; având în vedere: art. 23 din Legea 

nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; Ordinul preşedintelui 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7660/2006 privind 

aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a 

funcţiilor publice; ținând cont de adresa Agenției Naționale a 

Funcționarilor Publici nr. 55030/2017, înregistrată la Registratura 

generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 

10.647/18.10.2017, în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul art. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

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

pentru anul 2018 din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna şi din cadrul instituţiilor publice 

subordonate acestuia, conform anexelor nr. 1, 1a, 1b, 1c şi 1d, 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
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însărcinează Direcţia Economică din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. 
 

Sfântu Gheorghe, la 27 octombrie 2017. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

p. Secretar al județului Covasna, 

SZTAKICS István-Attila 

Director executiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 174/2017 

 

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

din cadrul instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Covasna pentru anul 2018 

 

Funcția publică 

Nr. maxim 

de funcții 

publice 

Nr. de 

funcții 

publice 

ocupate 

Nr. de 

funcții 

publice 

vacante 

Nr.maxim de 

funcții publice 

care vor fi 

infiinţate 

Nr. maxim de 

funcții publice 

supuse 

reorganizării 

Nr. maxim de 

funcții publice 

rezervate 

promovării 

Nr. maxim de 

funcții publice 

rezervate 

promovării 

rapide 

Nr.maxim de 

funcții publice 

care vor fi 

ocupate prin 

recrutare 

secretar al județului 1 1 
      

director general 1 1 
      

director general adjunct 2 2 
      

director executiv in cadrul 

aparatului propriu al 

autorităţilor administraţiei 
publice locale 

2 2 
      

director executiv adjunct din 

cadrul aparatului propriu al 

autorităţilor administraţiei 

publice locale 

2 2 
      

șef serviciu 8 8 
      

șef birou 6 6 
      

funcții publice de 

conducere specifice 
1 1 

      

Total categoria funcționari 

publici de conducere 
23 23 0 0 0 0 0 0 

auditor clasa I grad 

profesional asistent 
1 0 1 

    
1 

auditor clasa I grad 

profesional superior 
2 0 2 

    
2 

consilier juridic clasa I 

grad profesional asistent 
3 3 

      

consilier juridic clasa I 

grad profesional principal 
1 1 

  
1 

   

consilier juridic clasa I 

grad profesional superior 
7 5 2 1 

 
1 

 
2 

consilier clasa I grad 
profesional asistent 

4 1 3 
 

1 
  

3 

consilier clasa I grad 

profesional principal 
4 2 2 1 1 1 

 
2 

consilier clasa I grad 

profesional superior 
49 43 6 1 

 
1 

 
6 

inspector clasa I grad 

profesional debutant 
6 1 5 

 
1 

  
5 

inspector clasa I grad 

profesional asistent 
17 9 8 1 

 
1 

 
8 

inspector clasa I grad 

profesional principal 
14 12 2 

 
2 

  
2 

inspector clasa I grad 
profesional superior 

37 29 8 2 
 

2 
 

8 

Total funcții publice clasa I 145 106 39 6 6 6 0 39 

referent de specialitate clasa 

II grad profesional superior 
5 5 

      

Total funcții publice clasa II 5 5 0 0 0 0 0 0 

referent clasa III grad 

profesional asistent 
2 1 1 

 
1 

  
1 

referent clasa III grad 

profesional principal 
1 1 

 
1 

 
1 

  

referent clasa III grad 

profesional superior 
10 9 1 

    
1 

Total funcții publice clasa III 13 11 2 1 1 1 0 2 

Total funcții publice 

execuție 
163 122 41 7 7 7 0 41 

Total funcții publice 186 145 41 7 7 7 0 41 
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Anexa nr. 1a la Hotărârea nr. 174/2017 

 

Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna pentru anul 2018 

 

Funcția publică 

Nr. maxim 

de funcții 

publice 

Nr. de 

funcții 

publice 

ocupate 

Nr. de 

funcții 

publice 

vacante 

Nr.maxim de 

funcții publice 

care vor fi 

infiinţate 

Nr. maxim de 

funcții publice 

supuse 

reorganizării 

Nr. maxim de 

funcții publice 

rezervate 

promovării 

Nr. maxim de 

funcții publice 

rezervate 

promovării 

rapide 

Nr.maxim de 

funcții publice 

care vor fi 

ocupate prin 

recrutare 

secretar al județului 1 1 
      

director executiv in cadrul 

aparatului propriu al 

autorităţilor administraţiei 

publice locale 

2 2 
      

director executiv adjunct 

din cadrul aparatului 

propriu al autorităţilor 

administraţiei publice 
locale 

2 2 
      

șef serviciu 3 3 
      

șef birou 1 1 
      

funcții publice de 

conducere specifice 
1 1 

      

Total categoria funcționari 

publici de conducere 
10 10 0 0 0 0 0 0 

auditor clasa I grad 

profesional asistent 
1 

 
1 

    
1 

auditor clasa I grad 

profesional superior 
1 

 
1 

    
1 

consilier juridic clasa I 
grad profesional asistent 

1 1 
      

consilier juridic clasa I 

grad profesional principal 
1 1 

  
1 

   

consilier juridic clasa I 

grad profesional superior 
5 4 1 1 

 
1 

 
1 

consilier clasa I grad 

profesional asistent 
3 1 2 

 
1 

  
2 

consilier clasa I grad 

profesional principal 
3 1 2 1 1 1 

 
2 

consilier clasa I grad 

profesional superior 
38 35 3 1 

 
1 

 
3 

inspector clasa I grad 

profesional superior 
2 2 

      

Total funcții publice clasa I 55 45 10 3 3 3 0 10 

referent de specialitate 

clasa II grad profesional 

superior 

1 1 
      

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

referent clasa III grad 

profesional principal 
1 1 

      

referent clasa III grad 

profesional superior 
5 5 

      

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

Total funcții publice 

execuție 
62 52 10 3 3 3 0 10 

Total funcții publice 72 62 10 3 3 3 0 10 

 

Anexa nr. 1b la Hotărârea nr. 174/2017 

 

Planul de ocupare a functiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului pentru anul 2018 

 

Funcția publică 

Nr. maxim 

de funcții 

publice 

Nr. de 

funcții 

publice 

ocupate 

Nr. de 

funcții 

publice 

vacante 

Nr.maxim de 

funcții publice 

care vor fi 

infiinţate 

Nr. maxim de 

funcții publice 

supuse 

reorganizării 

Nr. maxim de 

funcții publice 

rezervate 

promovării 

Nr. maxim de 

funcții publice 

rezervate 

promovării 

rapide 

Nr.maxim de 

funcții publice 

care vor fi 

ocupate prin 

recrutare 

director general 1 1 
      

director general adjunct 2 2 
      

șef serviciu 4 4 
      

șef birou 4 4 
      

Total categoria funcționari 

publici de conducere 
11 11 0 0 0 0 0 0 

auditor clasa I grad 

profesional superior 
1 0 1 

    
1 

consilier juridic clasa I 
grad profesional asistent 

2 2 
      

consilier juridic clasa I 

grad profesional superior 
2 1 1 

    
1 

consilier clasa I grad 

profesional superior 
2 1 1 

    
1 

inspector clasa I grad 

profesional debutant 
6 1 5 

 
1 

  
5 

inspector clasa I grad 

profesional asistent 
17 9 8 1 

 
1 

 
8 

inspector clasa I grad 
profesional principal 

14 12 2 
 

2 
  

2 
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Funcția publică 

Nr. maxim 

de funcții 

publice 

Nr. de 

funcții 

publice 

ocupate 

Nr. de 

funcții 

publice 

vacante 

Nr.maxim de 

funcții publice 

care vor fi 

infiinţate 

Nr. maxim de 

funcții publice 

supuse 

reorganizării 

Nr. maxim de 

funcții publice 

rezervate 

promovării 

Nr. maxim de 

funcții publice 

rezervate 

promovării 

rapide 

Nr.maxim de 

funcții publice 

care vor fi 

ocupate prin 

recrutare 

inspector clasa I grad 

profesional superior 
34 26 8 2 

 
2 

 
8 

Total funcții publice clasa I 78 52 26 3 3 3 0 26 

referent de specialitate 
clasa II grad profesional 

superior 

2 2 
      

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

referent clasa III grad 

profesional asistent 
2 1 1 

 
1 

  
1 

referent clasa III grad 

profesional principal    
1 

 
1 

  

referent clasa III grad 

profesional superior 
4 3 1 

    
1 

Total funcții publice clasa III 6 4 2 1 1 1 0 2 

Total funcții publice 
execuție 

86 58 28 4 4 4 0 28 

Total funcții publice 97 69 28 4 4 4 0 28 

 

Anexa nr. 1c la Hotărârea nr. 174/2017 

 

Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna pentru anul 2018 

 

Funcția publică 

Nr. maxim 

de funcții 

publice 

Nr. de 

funcții 

publice 

ocupate 

Nr. de 

funcții 

publice 

vacante 

Nr.maxim de 

funcții publice 

care vor fi 

infiinţate 

Nr. maxim de 

funcții publice 

supuse 

reorganizării 

Nr. maxim de 

funcții publice 

rezervate 

promovării 

Nr. maxim de 

funcții publice 

rezervate 

promovării 

rapide 

Nr.maxim de 

funcții publice 

care vor fi 

ocupate prin 

recrutare 

șef serviciu 1 1 
      

Total categoria funcționari 

publici de conducere 
1 1 0 0 0 0 0 0 

consilier clasa I grad 

profesional asistent 
1 0 1 

    
1 

consilier clasa I grad 

profesional superior 
7 6 1 

    
1 

Total funcții publice clasa I 8 6 2 0 0 0 0 2 

referent de specialitate 
clasa II grad profesional 

superior 

1 1 0 
    

0 

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

referent clasa III grad 

profesional superior 
1 1 0 

    
0 

Total funcții publice clasa III 1 1 0 0 0 0 0 0 

Total funcții publice 

execuție 
10 8 2 0 0 0 0 2 

Total funcții publice 11 9 2 0 0 0 0 2 

 

Anexa nr. 1d la Hotărârea nr. 174/2017 

 

Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont pentru anul 2018 

 

Funcția publică 

Nr. maxim 

de funcții 

publice 

Nr. de 

funcții 

publice 

ocupate 

Nr. de 

funcții 

publice 

vacante 

Nr.maxim de 

funcții publice 

care vor fi 

infiinţate 

Nr. maxim de 

funcții publice 

supuse 

reorganizării 

Nr. maxim de 

funcții publice 

rezervate 

promovării 

Nr. maxim de 

funcții publice 

rezervate 

promovării 

rapide 

Nr.maxim de 

funcții publice 

care vor fi 

ocupate prin 

recrutare 

șef birou 1 1 0 
     

Total categoria funcționari 

publici de conducere 
1 1 0 0 0 0 0 0 

consilier clasa I grad 

profesional principal 
1 1 

      

consilier clasa I grad 

profesional superior 
2 1 1 

    
1 

inspector clasa I grad 

profesional superior 
1 1 

      

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

referent de specialitate 

clasa II grad profesional 
superior 

1 1 
      

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

Total funcții publice 

execuție 
5 4 1 0 0 0 0 1 

Total funcții publice 6 5 1 0 0 0 0 1 
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HOTĂRÂREA Nr. 175/2017 

privind stabilirea indemnizațiilor de periculozitate și a 

indemnizației de hrană pentru salvatorii montani din 

cadrul Centrului Județean pentru Protecția Naturii, 

Dezvoltare Rurală și Salvamont, pe perioada desfășurării 

activităților de patrulare și de salvare în munți 
 

Consiliul Județean Covasna, întrunit în ședința sa ordinară 

din data de 27 octombrie 2017, analizând Expunerea de motive 

a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind 

propunerea de stabilire a indemnizațiilor de periculozitate și a 

indemnizației de hrană pentru salvatorii montani din cadrul 

Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală 

și Salvamont, pe perioada desfășurării activităților de patrulare 

și de salvare în munți, văzând Raportul Direcției Economice, 

precum și rapoartele comisiilor de specialitate, întocmite în 

acest sens, având în vedere: art. 19 din Hotărârea Guvernului 

nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea 

accidentelor montane și organizarea activității de salvare în 

munți; Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea 

normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările 

și completările ulterioare; Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 138/2017 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 

funcționare ale Centrului Județean Pentru Protecția Naturii, 

Dezvoltare Rurală și Salvamont; adresa Centrului Județean 

pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont nr. 

874/12.10.2017, înregistrată la Registratura generală a 

Consiliului Județean Covasna sub nr. 10425/13.10.20107; în 

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

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

cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1) Se stabilesc indemnizațiile de periculozitate 

potrivit fiecărui tip de activitate pentru salvatorii montani din 

cadrul Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare 

Rurală și Salvamont, pe perioada desfășurării activităților de 

patrulare și de salvare în munți, după cum urmează: 

a) pentru intervențiile pe pârtiile de schi, în sumă de 20 

lei/persoană/acțiune; 

b) pentru intervențiile în alte zone, în sumă de 30 

lei/persoană/zi; 

c) pentru patrulare, în sumă de 25 lei/persoană/zi, care se 

acordă doar în zilele libere și/sau de sărbătoare, în următoarele 

cazuri: 

- participare la evenimente în zona montană pentru care 

organizatorii acestora solicită, în scris, asistență Salvamont; 

- patrulare în zonele montane cu flux turistic ridicat, în 

perioade aglomerate, precum: Crăciun, Anul Nou, Paște, 

vacanțe școlare, etc, se efectuează cu programarea, în prealabil, 

a conducătorului Centrului Județean pentru Protecția Naturii, 

Dezvoltare Rurală și Salvamont. 

(2) Dacă în zilele libere și/sau de sărbătoare când au loc 

activități de patrulare intervin și activități de salvare în munți, 

se plătesc doar activitățile de salvare în munți, în funcție de 

zona în care se intervine. 

Art.2. Se stabilește indemnizația de hrană pentru salvatorii 

montani din cadrul Centrului Județean pentru Protecția Naturii, 

Dezvoltare Rurală și Salvamont pentru zilele în care participă 

la activități de intervenție pe pârtiile de schi și în alte zone, 

precum și pentru zilele libere și/sau de sărbătoare în care 

participă la activități de patrulare în sumă de 20 lei/persoană/zi. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri se însărcinează Centrul Județean pentru Protecția 

Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont. 
 

Sfântu Gheorghe, la 27 octombrie 2017. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

p. Secretar al județului Covasna, 

SZTAKICS István-Attila 

Director executiv 

 

HOTĂRÂREA Nr. 176/2017 

privind aprobarea Statului de funcții al Bibliotecii Județene 

„Bod Péter” - Bod Péter Megyei Könyvtár 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 27 octombrie 2017, analizând Expunerea de motive 

a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind 

propunerea de aprobare a Statului de funcții al Bibliotecii 

Județene „Bod Péter” - Bod Péter Megyei Könyvtár, având în 

vedere: Raportul Direcției Economice, precum și Rapoartele de 

avizare ale comisiilor de specialitate; Legea - cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

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

modificările şi completările ulterioare; adresa Bibliotecii 

Județene „Bod Péter” - Bod Péter Megyei Könyvtár nr. 

541/17.10.2017, înregistrată la Registratura generală a 

Consiliului Județean Covasna sub nr. 10.607/17.10.2017; în 

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

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

cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Statul de funcții al Bibliotecii Județene 

„Bod Péter” - Bod Péter Megyei Könyvtár, conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

abrogă anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 

nr. 50/2016 privind aprobarea Organigramei şi Statului de 

funcții ale Bibliotecii Județene „Bod Péter” - Bod Péter Megyei 

Könyvtár, Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 

102/2017 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr. 50/2016 privind aprobarea 

Organigramei şi Statului de funcții ale Bibliotecii Județene 

„Bod Péter” - Bod Péter Megyei Könyvtár, precum și orice alte 

dispoziții contrare. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri se însărcinează Direcţia Economică din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna și Biblioteca 

Județeană „Bod Péter” - Bod Péter Megyei Könyvtár. 
 

Sfântu Gheorghe, la 27 octombrie 2017. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

p. Secretar al județului Covasna, 

SZTAKICS István-Attila 

Director executiv 
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Anexă la Hotărârea nr. 176/2017 

 

STATUL DE FUNCŢII 

al Bibliotecii Judeţene Bod Péter - Bod Péter Megyei Könyvtár 

 

Nr. 

crt. 

Funcţia de execuţie 

gradul/treapta 
Funcţia de conducere 

Nivel de 

studii 

Număr de 

posturi 

1 
 

Director grad II S 1 

2 
 

Director adjunct economic grad II S 1 

3 
 

Şef serviciu grad II S 1 

4 Bibliotecar gr. IA 
 

S 8,5 

5 Bibliotecar gr. I 
 

S 3 

6 Bibliotecar gr. II 
 

S 1 

7 Bibliotecar gr. I 
 

SSD 4 

8 Bibliotecar I 
 

PL 3 

9 Bibliotecar II 
 

PL 2 

10 Secretar I 
 

M 1 

11 Referent IA 
 

M 1 

12 Administrator I 
 

M 1 

13 Muncitor calificat II 
 

M; G 1 

14 Îngrijitor 
 

M; G 1 

TOTAL 29,5 

 

HOTĂRÂREA Nr. 177/2017 

privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale 

Școlii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe - 

Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy 
 

Consiliul Județean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 27 octombrie 2017, analizând Expunerea de motive 

a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind 

propunerea de aprobare a Organigramei și Statului de funcții 

ale Școlii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe - 

Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy, văzând Raportul 

Direcţiei Economice, precum şi Rapoartele de avizare ale 

Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean 

Covasna, având în vedere Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea 

activităţii aşezămintelor culturale, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și 

completările ulterioare; ținând cont de adresa Şcolii Populare 

de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe nr. 518/12.10.2017, 

înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean 

Covasna sub nr. 10.593/17.10.2017, în baza art. 91 alin. (2) lit. 

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

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

completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Organigrama Școlii Populare de Arte și 

Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy, 

conform anexei nr. 1. 

Art.2. Se aprobă Statul de funcții al Școlii Populare de Arte și 

Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy, 

conform anexei nr. 2. 

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

hotărâre. 

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

abrogă anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 100/2015 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 

funcționare ale Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu 

Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy, cu 

modificările și completările ulterioare, precum orice alte 

dispoziții contrare. 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri se însărcinează Președintele Consiliului Județean 

Covasna, Direcţia Economică din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Covasna şi Şcoala Populară 

de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola 

Sepsiszentgyörgy. 

Sfântu Gheorghe, la 27 octombrie 2017. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

p. Secretar al județului Covasna, 

SZTAKICS István-Attila 

Director executiv 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 177/2017 

 

ORGANIGRAMA 

Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy 

 

 
 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 177/2017 

 

STATUL DE FUNCŢII 

al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy 

 
Nr. 

crt. 
Funcţia de execuţie 

Funcţia de 

conducere 

Nivel 

studii 

Grad de 

salarizare 

Treapta/gradul 

profesional 

Număr 

posturi 

1 
 

Director S II 
 

1,0 

 
Birou educație culturală permanentă 

    
2 

 
Șef birou S II 

 
1,0 

3 Expert 
 

S 
 

I 15,5 

4 Instructor 
 

M 
 

I 5,5 

 
Birou proiecte educaționale 

    
5 

 
Șef birou S II 

 
1,0 

6 Inspector de specialitate 
 

S 
 

I 2,0 

7 Inspector de specialitate 
 

S 
 

III 2,0 

8 Inspector de specialitate 
 

S 
 

debutant 1,0 

 
Biroul administrativ-gospodăresc 

    
9 

 
Șef birou S II 

 
1,0 

10 Inspector de specialitate 
 

S 
 

II 1,0 

11 Inspector de specialitate 
 

S 
 

debutant 1,0 

12 Administrator 
 

M 
 

I 3,0 

13 Muncitor calificat 
 

M; G 
 

I 0,5 

14 Muncitor calificat 
 

M; G 
 

III 1,0 

15 Îngrijitor 
    

3,5 

TOTAL 40 

 

HOTĂRÂREA Nr. 178/2017 

privind aprobarea Statului de funcții al Centrului de 

Cultură al Județului Covasna - Kovászna Megyei 

Művelődési Központ 
 

Consiliul Județean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 27 octombrie 2017, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de 

aprobare a Statului de funcții al Centrului de Cultură al Județului 

Covasna - Kovászna Megyei Művelődési Központ, văzând 

Raportul de specialitate al Direcției Economice, precum și 

Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Județean Covasna, având în vedere Legea - cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, ținând cont de adresa Centrului de Cultură al Județului 

Covasna - Kovászna Megyei Művelődési Központ nr. 

1539/19.10.2017, înregistrată la Registratura generală a 

Consiliului Județean Covasna sub nr. 10.706/19.10.2017, în baza 

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

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

modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al Centrului de Cultură al 

Județului Covasna - Kovászna Megyei Művelődési Központ, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

abrogă anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna 

nr. 130/2017 privind aprobarea Organigramei şi Statului de 

funcții ale Centrului de Cultură al Județului Covasna - 

Kovászna Megyei Művelődési Központ, precum și orice alte 

dispoziții contrare. 
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Art.3.`Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri se însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean 

Covasna, Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Covasna și Centrul de Cultură al Județului 

Covasna - Kovászna Megyei Művelődési Központ. 
 

Sfântu Gheorghe, la 27 octombrie 2017. 

 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

p. Secretar al județului Covasna, 

SZTAKICS István-Attila 

Director executiv 
 

Anexă la Hotărârea nr. 178/2017 

 

STATUL DE FUNCŢII 

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

 
Nr. 

crt. 

Funcţia de execuţie 

gradul/treapta profesională 
Funcţia de conducere 

Nivelul 

studiilor 

Număr de 

posturi 

1 
 

Director grad II S 1 

2 Referent gr. IA 
 

S 4 

3 Referent gr. I 
 

S 4 

4 Referent debutant 
 

S 1 

5 Economist gr. IA 
 

S 1 

6 Referent treapta I 
 

M 1 

7 Consilier gr. III 
 

S 1 

8 Administrator I 
 

M 1 

TOTAL 14 

 

HOTĂRÂREA Nr. 179/2017 

privind aprobarea proiectului actului adițional la 

Contractul de comodat nr. 392/02.08.2012 încheiat între 

județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și 

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

AQUASIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în ședința sa ordinară din 

data de 27 octombrie 2017, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

proiectului actului adițional la Contractul de comodat nr. 

392/02.08.2012 încheiat între județul Covasna prin Consiliul 

Județean Covasna și ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ AQUASIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI 

TÁRSULÁS, văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice, 

Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului, precum și 

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Județean Covasna, având în vedere: art. 874 din Legea 

nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată; pct. 3 și pct. 8 teza a 

2-a din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

31/2017 privind aprobarea fuziunii prin absorbția Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Aquasic Közösségek Közti Társulás 

de către Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în județul 

Covasna; Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 69/2012 

privind darea în folosință gratuită a unui spațiu ASOCIAŢIEI DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AQUASIC 

KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS cu destinație de sediu; în 

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

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

modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă proiectul actului adițional la Contractul de 

comodat nr. 392/02.08.2012 încheiat între județul Covasna prin 

Consiliul Județean Covasna și ASOCIAŢIA DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AQUASIC 

KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS, conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuternicesc domnii Tamás Sándor, preşedintele 

Consiliului Judeţean Covasna şi Veres János, directorul 

executiv al Direcţiei Economice, cu semnarea actului adițional 

prevăzut la art. 1. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna și Direcţia 

Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Covasna. 
 

Sfântu Gheorghe, la 27 octombrie 2017. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

p. Secretar al județului Covasna, 

SZTAKICS István-Attila 

Director executiv 

 

Anexă la Hotărârea nr. 179/2017 

PROIECT 

 

Act adițional 

la Contractul de comodat nr. 392/02.08.2012 încheiat între județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ AQUASIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS 

 

Părțile: 

Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, Piața Libertății nr. 4, județul Covasna, cod fiscal 4201988, 

reprezentat prin Tamás Sándor, Președinte și Veres János, Director executiv, pe de o parte, 

 
Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna, cu sediul în str. Kossuth Lajos nr. 10, municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, reprezentată 

de Fazakas András-Levente, Președintele Asociației, pe de altă parte, 

 
având în vedere: 

- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. _____/2017 privind aprobarea proiectului actului adițional la Contractul de comodat nr. 392/02.08.2012 încheiat 

între județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AQUASIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI 
TÁRSULÁS, 

- pct. 3 și pct. 8 teza a 2-a din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 31/2017 privind aprobarea fuziunii prin absorbția Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Aquasic Közösségek Közti Társulás de către Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna; 
în urma Hotărârii Consiliului de Administrație al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna nr. ___/_____ și Hotărârii Consiliului de Administrație al 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aquasic Közösségek Közti Társulás nr. ____/_____, prin care s-a hotărât fuziunea celor două asociații prin absorbție; 
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de comun acord au convenit încheierea actului adițional la Contractul de comodat nr. 392/02.08.2012, în sensul modificării în ceea ce privește titularul 

dreptului de folosință gratuită, și anume: 

 
Art. I. În tot cuprinsul Contractului de comodat nr. 392/02.08.2012 încheiat între județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și ASOCIAŢIA DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AQUASIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS, denumirea „ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

AQUASIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS“ se înlocuieşte cu ”Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna”. 
Art. II. Prezentul act adițional produce efecte de la data înregistrării fuziunii la Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Sfântu Gheorghe. 

 

Prezentul act adițional s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă, astăzi ________________. 
 

JUDEȚUL COVASNA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

TAMÁS Sándor 

Președinte 

 

VERES János 

Director Executiv 

Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în județul 

Covasna 

 

FAZAKAS András-Levente 

Președinte 

 

HOTĂRÂREA Nr. 180/2017 

privind aprobarea proiectului actului adițional la 

Contractul de administrare nr. 205/31.07.2006 încheiat 

între Consiliul Județean Covasna și Direcția de Sănătate 

Publică Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 27 octombrie 2017, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

proiectului actului adițional la Contractul de administrare nr. 

205/31.07.2006 încheiat între Consiliul Județean Covasna și 

Direcția de Sănătate Publică Covasna, văzând Raportul de 

specialitate al Direcţiei Juridice, Administraţie Publică şi 

Dezvoltarea Teritoriului, precum și Rapoartele de avizare ale 

comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Covasna; 

având în vedere: art. 868 din Codul Civil; art. 14 - 16 din Legea nr. 

213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare, adresele Direcției de Sănătate Publică 

Covasna nr. 4075/06.09.2017 și 4804/20.10.2017, înregistrate la 

Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 

9182/07.09.2017 și 10787/20.10.2017, în temeiul art. 91 alin. (5) 

lit. „a” pct. 7 şi în baza art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei 

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

completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă proiectul actului adițional la Contractul de 

administrare nr. 205/31.07.2006, încheiat între Consiliul 

Județean Covasna și Direcția de Sănătate Publică Covasna, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuternicesc domnii Tamás Sándor, preşedintele 

Consiliului Judeţean Covasna şi Veres János, directorul 

executiv al Direcţiei Economice, cu semnarea actului adițional 

prevăzut la art. 1. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna și 

Direcția de Sănătate Publică Covasna. 
 

Sfântu Gheorghe, la 27 octombrie 2017. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

p. Secretar al județului Covasna, 

SZTAKICS István-Attila 

Director executiv 

 

Anexă la Hotărârea nr. 180/2017 

(model) 

Act adițional nr. 1 

la Contractul de administrare nr. 205/31.07.2006 încheiat între Consiliul Județean Covasna și Direcția de Sănătate Publică Covasna  

 

Consiliul Județean Covasna cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii Nr. 4, tel. 0267-311190, fax 0267-351228, cod fiscal 4201988, cont 

bancar RO29TREZ25621300205XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Sfântu Gheorghe, reprezentat prin domnul Tamás Sándor - președinte şi domnul 
Veres János - director executiv, în calitate de administrator general al domeniului public al județului Covasna 

și 

Direcția de Sănătate Publică Covasna cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Godri Ferenc, nr. 12, jud. Covasna, cod poștal 520023, tel. 0267 351398, 
fax: 0267 351459, cod fiscal 4404672, cont trezorerie RO56TREZ23E660200200130X deschis la Trezoreria Sfântu Gheorghe, reprezentat prin ec. Ágoston László 

- director executiv, în calitate de beneficiar al dreptului de administrare transmis, 

 
având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. _____/2017 privind aprobarea proiectului actului adițional la Contractul de administrare nr. 

205/31.07.2006 încheiat între Consiliul Județean Covasna și Direcția de Sănătate Publică Covasna, 

în baza art. 11 (1) din Contractul de de administrare nr. 205/31.07.2006, 
 

de comun acord au convenit modificarea și completarea Contractul de administrare nr. 205/31.07.2006 încheiat între Consiliul Județean Covasna și Direcția de 

Sănătate Publică Covasna, după cum urmează: 

 

1. Art. 3, alin. 2 va avea următorul cuprins: 

„Art. 3. (2) Suprafața identificată prin alineatul precedent va servi ca laboratoare medicale sau spații pentru desfășurarea de activități medicale, sediu ori punct 
de lucru pentru unități sanitare, sau alte asemenea, în condițiile legii.” 

 

2. Art. 8 va avea următorul cuprins: 

„Art. 8. (1) Titularul dreptului de administrare poate folosi și dispune de bunul dat în administrare în condițiile stabilite de lege și a prezentului contract de 

administrare. 

(2) Bunul dat în administrare poate fi dat în folosință cu titlu gratuit, pe termen limitat în favoarea instituțiilor de utilitate publică aflate în subordinea Direcției 
de Sănătate Publică Covasna sau poate fi închiriat prin licitație publică, în condițiile legii. 

(3) În comisia de licitație va face parte în mod obligatoriu un reprezentant desemnat de președintele Consiliului Județean Covasna. 
(4) Contractul de închiriere va cuprinde clauze de natură să asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia. 

(5) Contractul de închiriere se poate încheia cu orice persoană fizică sau juridică, română sau străină de către titularul dreptului de administrare, în condițiile 

legii și a prezentului contract cu aprobarea prealabilă a închirierii și a proiectului de contract redactat în acest sens, prin hotărâre a Consiliului Județean Covasna. 
(6) În cazul contractelor de închiriere încheiate în condițiile prezentului articol, titularul dreptului de administrare va încasa o cotă parte de între 20 -  50 % din 

chirie. Cota parte rămasă va fi virată proprietarului – județul Covasna și se face venit la bugetul județului. 
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(7) Stabilirea cotei părți arătată la alin (6) se va face prin hotărârea de aprobare a închirierii, arătată la alin. (5). 

 

Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate. 
 

Prezentul act adiţional s-a încheiat astăzi _________  în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă. 

 

Administrator, Beneficiar, 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ COVASNA 

 

PREȘEDINTE DIRECTOR EXECUTIV 

TAMÁS Sándor 

 
ÁGOSTON László  

 

DIRECTOR EXECUTIV  

VERES János  

 

HOTĂRÂREA Nr. 181/2017 

cu privire la acordarea unui mandat special 

reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea Generală 

a Acţionarilor Societății Gospodărie Comunală S.A. - 

Sfântu Gheorghe 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 27 octombrie 2017, analizând Expunerea de motive 

a președintelui Consiliului Județean Covasna privind acordarea 

unui mandat special reprezentantului judeţului Covasna în 

Adunarea Generală a Acţionarilor Societății Gospodărie 

Comunală S.A. Sf. Gheorghe, văzând Raportul Direcţiei 

Juridice, Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului 

precum şi Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Județean Covasna întocmite în acest sens; având 

în vedere: Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 

51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 

241/2006, republicată; adresa Societății Gospodăria Comunală  

S.A. nr. 14200/16.10.2017, înregistrată la Registratura generală 

a Consiliului Județean Covasna sub nr. 10709/19.10.2017; 

Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 222/2016 privind 

încetarea calității de reprezentant al Județului Covasna în 

Adunarea Generală a Acţionarilor Societății Gospodărie 

Comunală S.A. Sfântu Gheorghe al domnului Fazakas András - 

Levente și desemnarea unui nou reprezentant, în baza art. 91 

alin. (3) lit. „a”, şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea 

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

modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. `Se mandatează domnul Mocsáry-Gondos Zoltán 

reprezentantul județului Covasna în Adunarea Generală a 

Acţionarilor a Societății Gospodărie Comunală S.A. Sf. 

Gheorghe, să voteze în numele și pe seama județului Covasna 

pentru aprobarea Raportului de activitate al administratorilor 

pe perioada 2013-2017, conform anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri se însărcinează domnul Mocsáry-Gondos Zoltán, 

reprezentantul județului Covasna în Adunarea Generală a 

Acţionarilor a Societății Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe. 
 

Sfântu Gheorghe, la 27 octombrie 2017. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

p. Secretar al județului Covasna, 

SZTAKICS István-Attila 

Director executiv 
 

Notă: Anexa la Hotărârea nr. 181/2017 a fost comunicată celor interesați 
și poate fi consultată la sediul Consiliului Județean Covasna. 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 182/2017 

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 38/2001 privind însuşirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

judeţului 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţă ordinară la 

data de 27 octombrie 2017; analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea 

anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 38/2001 

privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al judeţului, având în vedere: Raportul de 

specialitate a Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului; 

Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Judeţean Covasna; luând în considerare: art. 19 

alin. (1), art. 19^1 și art 21 din Legea nr. 213/1998 privind 

bunurile proprietate publică cu modificările şi completările 

ulterioare; pct. X din anexa nr. 1 la H. G. nr. 548/1999 privind 

aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, 

oraşelor, municipiilor şi judeţelor; adresa Agenției pentru 

Dezvoltarea Regională Centru nr. 19558/29.08.2017, 

înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean 

Covasna sub nr. 8890/29.08.2017; în baza art. 91 alin. (1) lit. 

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

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

completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 38/2001 privind însuşirea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al judeţului, atestat prin H.G. 

nr. 975/2002, cu modificările și completările ulterioare se 

modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 
 

Sfântu Gheorghe, la 27 octombrie 2017. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

p. Secretar al județului Covasna, 

SZTAKICS István-Attila 

Director executiv 
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Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 182/2017 

(Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 38/2001) 

COMISIA SPECIALĂ PENTRU ÎNTOCMIREA INVENTARULUI BUNURILOR 

CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL 

JUDEŢULUI COVASNA 

 

 

 

INVENTARUL 

bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului COVASNA 

 

Nr. 

crt. 

Codul de 

clasificare 
Denumirea bunului Elemente de identificare 

Anul 

dobândirii 

Valoare de 

inventar (lei) 

Situaţia juridică actuală 

Denumire act proprietate 

sau alte acte doveditoare 
Nr. / Data 

1.  1.3.7. Drum judeţean DJ 103 

Origine: km 17+987 Limita jud.Braşov 

Destinaţie: km 19+200 Araci 
Lungime drum: 1,213 km 

1998 706.530,13 O.U.G. 43/1997 

2.  1.3.7. Drum judeţean DJ 103B 

Origine: km 17+750 Limita jud. Braşov 

Destinaţie: km 33+150 Chilieni (DN 12) 
Lungime drum: 15,400 km 

1998 9.449.445,65 O.U.G. 43/1997 

3.  1.3.7. Drum judeţean DJ 103E 

Origine: km 6+125 Hăghig int.DN 13E- Aita Mare int. DJ 131 

Destinaţie: km 21+750 Aita Mare (DJ 131) 

Lungime drum: 15,620 km 

1998 9.661.773,78 O.U.G. 43/1997 

4.  1.3.7. Drum judeţean DJ 112 

Origine: km 10+100 Limita jud. Braşov 

Destinaţie: km 18+500 limita UAT Sfîntu Gheorghe Lungime drum: 

8,400 km 

1998 6.609.691,75 O.U.G. 43/1997 

5.  1.3.7. Drum judeţean DJ 113 

Origine: km 35+050 Bixad (DN 11C) 

Destinaţie: km 37+397 Gara CFR Bixad 

Lungime drum: 2+347 km 

1998 3.533.084,57 O.U.G. 43/1997 

6.  1.3.7. Drum judeţean DJ 113A 

Origine: km 0+000 DJ 113 

Destinaţie: km 1+500 Limita jud. Harghita 

Lungime drum: 1,500 km 

1998 875.863,80 O.U.G. 43/1997 

7.  1.3.7. Drum judeţean DJ 114 

Origine: km 0+000 Lemnia (DN 11) 

Destinaţie: km 19+200 Sânzieni (DN 11B) 

Lungime drum: 19,200 km 

1998 10.963.209,49 O.U.G. 43/1997 

8.  1.3.7. Drum judeţean DJ 121 

Origine: km 31+000 Covasna int. DN 13E-DN 11 
Destinaţie: km 50+890 Târgu Secuiesc (DN 11) 

Lungime drum:19,8900 km 

1998 71.519.621,79 O.U.G. 43/1997 

9.  1.3.7. Drum judeţean DJ 121A 

Origine: km 0+000 Întorsura Buzăului (DN 121E) 
Destinaţie: km 68+735 Aita Mare (DJ 131) 

Lungime drum: 68,735 km 

1998 25.405.551,83 O.U.G. 43/1997 

10.  1.3.7. Drum judeţean DJ 121B 

Origine: km 0+000 Sfîntu-Gheorghe (DN 12) 
Destinaţie: km 5+850 Valea Crişului (DJ 121A) 

Lungime drum: 5,850 km 

1998 4.253.613,02 O.U.G. 43/1997 

11.  1.3.7. Drum judeţean DJ 121F 

Origine: km 0+000 Ghelinţa 
Destinaţie: km 23+132 Cernat (DN 11) 

Lungime drum: 23,132 km 

1998 13.460.420,98 O.U.G. 43/1997 

12.  1.3.7. Drum judeţean DJ 122 

Origine: km 0+000 Micfalău (DN 12) 
Destinaţie: km 26+701 Baraolt (DJ 131) 

Lungime drum: 26,701 km 

1998 17.685.137,07 O.U.G. 43/1997 

13.  1.3.7. Drum judeţean DJ 122B 

Origine: km 0+000 DN 12 

Destinaţie: 3+844 Malnaş Băi DJ 122 
Lungime drum: 3,844 km 

1998 2.124.553,90 O.U.G. 43/1997 
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Nr. 

crt. 

Codul de 

clasificare 
Denumirea bunului Elemente de identificare 

Anul 

dobândirii 

Valoare de 

inventar (lei) 

Situaţia juridică actuală 

Denumire act proprietate 

sau alte acte doveditoare 
Nr. / Data 

14.  1.3.7. Drum judeţean DJ 131 

Origine: km 7+242 Limita jud.Braşov 
Destinaţie: 38+549 Limita jud Harghita 

Lungime drum: 31,307 km 

1998 22.441.134,99 O.U.G. 43/1997 

15.  1.3.7. Drum judeţean DJ 131B 

Origine: km 12+208 Limita jud Braşov 

Destinaţie: km 13+668 intesecţie cu DJ 131 
Lungime drum: 1,460 km 

1998 789.013,44 O.U.G. 43/1997 

16.  1.3.17. Pod DJ 103 km19+142 Araci 1998 1.104.999,37 O.U.G. 43/1997 

17.  1.3.17. Pod DJ 103B km19+526m Dobârlău 1998 879.089,20 O.U.G. 43/1997 

18.  1.3.17. Pod DJ 103B km24+894 Ozun 1998 520.577,68 O.U.G. 43/1997 

19.  1.3.17. Pod DJ 103B km25+267 Ozun 1998 3.290.444,47 O.U.G. 43/1997 

20.  1.3.17. Pod DJ 103E km6+162 Hăghig 1998 539.224,61 O.U.G. 43/1997 

21.  1.3.17. Pod DJ 103E km9+069 Hăghig 1998 589.332,85 O.U.G. 43/1997 

22.  1.3.17. Pod DJ 103E km13+137 Arin 1998 608.977,50 O.U.G. 43/1997 

23.  1.3.17. Pod DJ 103E km18+503 Belin 1998 1.603.675,43 O.U.G. 43/1997 

24.  1.3.17. Pod DJ 112 km13+850 Ilieni 1998 343.778,04 O.U.G. 43/1997 

25.  1.3.17. Pod DJ 113 km36+301 Bixad 1998 933.110,89 O.U.G. 43/1997 

26.  1.3.17. Pod DJ 114 km 6+942 Estelnic 1998 532.855,58 O.U.G. 43/1997 

27.  1.3.17. Pod DJ 114 km 18+635 Sânzieni 1998 1.080.444,65 O.U.G. 43/1997 

28.  1.3.17. Pod DJ 121 km37+229 Zăbala 1998 491.110,71 O.U.G. 43/1997 

29.  1.3.17. Pod DJ 121 km43+110 Imeni 1998 785.778,82 O.U.G. 43/1997 

30.  1.3.17. Pod DJ 121 km45+834 Catalina 1998 2.357.333,58 O.U.G. 43/1997 

31.  1.3.17. Pod DJ 121A km0+945 Întorsura Buzăului 1998 515.666,52 O.U.G. 43/1997 

32.  1.3.17. Pod DJ 121A km 11+107 Valea Mare 1998 540.222,32 O.U.G. 43/1997 

33.  1.3.17. Pod DJ 121A km20+675 Boroşneul Mare 1998 491.110,71 O.U.G. 43/1997 

34.  1.3.17. Pod DJ 121A km21+758 Boroşneul Mare 1998 1.473.333,21 O.U.G. 43/1997 

35.  1.3.17. Pod DJ 121A km 22+946 Ţufalău 1998 3.241.332,85 O.U.G. 43/1997 

36.  1.3.17. Pod DJ 121A km 31+100 Moacşa 1998 982.222,51 O.U.G. 43/1997 

37.  1.3.17. Pod DJ 121A km41+344 Ghidfalău 1998 2.553.777,86 O.U.G. 43/1997 

38.  1.3.17. Pod DJ 121A km48+375 Valea Crişului 1998 608.977,50 O.U.G. 43/1997 

39.  1.3.17. Pod DJ 121A km65+255 Aita Medie 1998 1.718.889,11 O.U.G. 43/1997 

40.  1.3.17. Pod DJ 121B km1+609 Sfîntu-Gheorghe 1998 726.844,28 O.U.G. 43/1997 

41.  1.3.17. Pod DJ 121B km4+911 Valea Crişului 1998 412.533,21 O.U.G. 43/1997 

42.  1.3.17. Pod DJ 121F km1+954 Ghelinţa 1998 2.259.110,35 O.U.G. 43/1997 

43.  1.3.17. Pod DJ 121F km14+665 Mărtineni 1998 589.332,85 O.U.G. 43/1997 

44.  1.3.17. Pod DJ 122 km 0+187 Micfalău 1998 2.043.022,51 O.U.G. 43/1997 

45.  1.3.17. Pod DJ 122 km1+380 Micfalău 1998 491.110,71 O.U.G. 43/1997 

46.  1.3.17. Pod DJ 122 km 3+095 Micfalău 1998 491.110,71 O.U.G. 43/1997 

47.  1.3.17. Pod DJ 122 km 9+057 Băţanii Mari 1998 1.306.355,90 O.U.G. 43/1997 

48.  1.3.17. Pod DJ 122 km 10+280 Băţanii Mari 1998 1.473.333,21 O.U.G. 43/1997 

49.  1.3.17. Pod DJ 122 km 10+988Băţanii Mari 1998 1.473.333,21 O.U.G. 43/1997 

50.  1.3.17. Pod DJ 122 km 12+210 Băţanii Mari 1998 1.473.333,21 O.U.G. 43/1997 

51.  1.3.17. Pod DJ 122 km12+962 Băţanii Mari 1998 1.767.999,64 O.U.G. 43/1997 

52.  1.3.17. Pod DJ 122 km 17+400 Băţanii Mari 1998 1.767.999,64 O.U.G. 43/1997 

53.  1.3.17. Pod DJ 122 km22+820 Baraolt 1998 1.257.244,28 O.U.G. 43/1997 

54.  1.3.17. Pod DJ 122 km25+255 Baraolt 1998 1.257.244,28 O.U.G. 43/1997 

55.  1.3.17. Pod DJ 122B km 1+975 Malnaş Băi 1998 1.267.563,42 O.U.G. 43/1997 

56.  1.3.17. Pod DJ 131 km7+320 Aita Mare 1998 1.964.443.92 O.U.G. 43/1997 

57.  1.3.17. Pod DJ 131 km 20+653 Căpeni 1998 1.669.777,50 O.U.G. 43/1997 

58.  1.3.17. Pod DJ 131 km 29+538 Tălişoara 1998 2.013.555,54 O.U.G. 43/1997 

59.  1.3.17. Pod DJ 131 km 32+885 Vârghiş 1998 1.100.089,29 O.U.G. 43/1997 
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60.  1.6.2. 
Clădirea Bibliotecii Judeţene „Bod 

Péter”, curte (monument istoric), cu 

teren aferent 

Construcții și curte de 1668 mp, construit în anul 1832, situat în Str. 

Gábor Áron Nr. 14, municipiul Sfîntu Gheorghe, județul Covasna. 
1975 2.551.142,00 

Decizia fostului CE al CPJC 

Carte Funciară, Sfîntu Gheorghe 

36/14.02.1975 

 

25017 

61.  1.6.2. 
Clădirea Şcolii Populare de Arte şi 

Meserii Sfîntu Gheorghe, cu teren 

aferent 

Clădire cu regim de înălțime P+1 +m și curte, în suprafață totală de 531 

mp. Adresa: Piaţa Libertăţii Nr. 9, municipiul Sfîntu Gheorghe, județul 
Covasna. 

1948 1.999.344,60 Carte Funciară, Sfîntu Gheorghe 26111 

62.  1.6.2. 
Muzeul Naţional Secuiesc din Sfîntu 

Gheorghe, cu teren aferent 

Clădirea principală; Clădirea nouă; Clădirea nr. 3; Clădirea nr. 4; 

Clădirea nr. 5 pentru atelier şi depozit; Șopron materiale; Garaj din 
cărămidă; Depozit gunoi; Clădirea nr. 6 - Casa Secuiască și teren în 

suprafață de 11.142 mp 

Adresa: Str. Kós Károly nr. 10, municipiul Sfîntu Gheorghe, județul 

Covasna,. 

1912 4.226.526,48 Carte Funciară, Sfîntu Gheorghe 21720 

63.  1.6.2. 
Galeria de Artă Sfîntu Gheorghe, cu 

teren aferent 

Apartament I cu 16 încăperi, două holuri, casa scării, terenul de la 

intrare, pivniță, suprafața desfășurată de 949 mp. Adresa: Piaţa 
Libertăţii Nr. 2, municipiul Sfîntu Gheorghe, județul Covasna. 

1910 1.373.772,40 
Carte Funciară individuală 

Sfîntu Gheorghe 

23381-C1-U1 nr. top 

370/1/I 

64.  1.6.2. 
Clădirea staţiei de salvare Sfîntu 

Gheorghe (Serviciul de ambulanţă), cu 

teren aferent 

Incinta spitalului judeţean. Vecinătăţi: Str. Presei Bl. 16. Adresa: Str. 

Stadionului Nr. 1-3, municipiul Sfîntu Gheorghe, județul Covasna. 
Construcţie nouă. 

1978 753.610,57 H.G. 867/2002 

65.  1.6.2. 
Şopron metalic (Serviciul de ambulanţă) 

din Sfîntu Gheorghe, cu teren aferent 

Incinta spitalului judeţean. Vecinătăţi: Str. Presei Bl. 16. Adresa: Str. 

Stadionului Nr. 1-3, municipiul Sfîntu Gheorghe, județul Covasna. 
Construcţie nouă. 

1992 2,47 H.G. 867/2002 

66.  1.6.2. 
Garaj Covasna (Serviciul de ambulanţă), 

cu teren aferent 

Incinta sec. Obstetrică-ginecologie. Adresa: orașul Covasna Str. 

Elisabetei Nr. 20. Construcţie nouă. 
1995 31.594,69 H.G. 867/2002 

67.  1.6.2. 
Atelier mecanic Târgu Secuiesc 

(Serviciul de ambulanţă), cu teren 

aferent 

Incinta spitalului orăşenesc. Adresa: municipiul Tîrgu Secuiesc Str. Gării 

Nr. 23. Construcţie nouă. 
1995 60.621,86 H.G. 867/2002 

68.  1.6.2. 
Clădire garaj Târgu Secuiesc (Serviciul 

de ambulanţă), cu teren aferent 

Incinta spitalului orăşenesc. Adresa: municipiul Tîrgu Secuiesc Str. Gării 
Nr. 23. Construcţie nouă. 

1995 37,77 H.G. 867/2002 

69.  1.6.2. 
Clădire garaj Baraolt (Serviciul de 

ambulanţă), cu teren aferent 

Incinta spitalului orăşenesc. Adresa: orașul Baraolt Str. Kossuth Lajos 

Nr. 202. Construcţie nouă. 
1976 24.970,03 H.G. 867/2002 

70.  1.6.2. 
Clădirea Spitalului Județean de Urgență 

”Dr. Fogolyan Kristof” Sfîntu Gheorghe 

Clădirea Spitalului cu Policlinică, edificiul principal  cu subsol, parter și 

etaj, clădire secție pneumofiziologie, clădire secție boli infecțioase, 

clădire administrativă, clădire pentru atelier reparații , clădirea remiza 
PSI, clădire deposit alimentar clădire pentru vestiar și grajd, clădire 

crematori pentru ars gunoaie,  clădire pentru deposit și garaje, bloc 

alimenta și șopron,  magazine de carburanți, centrală termică, morgă, 
stație de oxygen, post trafo, baraca metal, casa portar spălătorie,  

deparatament de prosectură  medicp legală P+M cu teren afferent în 

suprafață de 51,209 mp. Adresa Sfântu Gheorghe, str. Spitalului nr. 1, 
județul Covasna. 

1945 77.650.264,88 
H.G. 

Carte Funciară, Sfîntu Gheorghe 

867/2002 

33450 

71.  1.6.2. 
Clădirea Secţiei Psihiatrie, cu teren 

aferent 

Spital din cărămidă și piatră construită cu subsol, parter și etaj cu 41 de 

încăperi, cu teren aferen 2281 mp Adresa: Piața Libertății Nr. 30, 
municipiul Sfîntu Gheorghe, județul Covasna. 

1949 987.083,32 
H.G. 

Carte Funciară, Sfîntu Gheorghe 

867/2002 

26321, 

 

72.  1.6.2. 
Clădirea Secţiei Psihiatrie Infantilă, cu 

teren aferent 

Clădire din cărămidă și piatră construită cu parter cu 14 încăperi. 

Adresa: Piața Libertății Nr. 30, municipiul Sfîntu Gheorghe, județul 

Covasna. 

1949 220.507.57 
H.G. 

Carte Funciară, Sfîntu Gheorghe 

867/2002 

26321, 

 

73.  1.6.2. Clădirea depozit de materiale şi garaj, 
Adresa: Piața Libertății Nr. 30, municipiul Sfîntu Gheorghe, județul 
Covasna. 

1959 8645,73 
H.G. 

Carte Funciară, Sfîntu Gheorghe 

867/2002 

26321, 
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74.  1.6.2. 
Clădirea Policlinică platformă 

industrială, cu teren aferent 

Adresa: Str. Lt. Păiş David,Nr. 1, bl. 53, municipiul Sfîntu Gheorghe, 
județul Covasna, 

CF nr. 24409-C1-U48, suprafață utilă 152,21, cote părți comune 5/420, 

cote teren 5/420; 
CF nr. 25164-C1-U43, suprafață utilă 98,14 cote părți comune 3/389, 

cote teren 3/389; 

CF nr. 23790-C1-U50, suprafață utilă 141,00 cote părți comune 12/389, 
cote teren 12/389; 

CF nr. 32528, suprafață 213 mp; 

1980 861.561,36 
H.G. 

Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna 

866/2002 

65/2006 

75.  1.6.2. 
Căminul de pensionari Hăghig, cu teren 

aferent 

Clădire corp nou -construcţie din cărămidă cu un etaj. Clădire corp A -

construcţie veche de peste 400 ani. Teren în suprafaţă de 32995 mp 

Adresa: Str. A. Şaguna Nr. 420, comuna Hăghig, județul Covasna, , 

1970 
3.302.551 

 

Hotărârea Consiliului Județean 
Covasna 

Carte Funciară, Hăghig 

38/2001 

23378 

76.  1.6.2. 
Şcoala Gimnazială Specială Sfîntu 

Gheorghe, cu teren aferent 

Teren de construcție, clădirea școlii, garaj, magazie și centrală termică, 

teren în suprafață de 4886 mp. Adresa: str. Kalvin nr. 3, municipiul Sfîntu 
Gheorghe, județul Covasna. 

2000 
1.999.344,60 

 

O.U.G. 

H.G. 
Carte Funciară, Sfîntu Gheorghe 

206/2000 

260/2000 

22327, nr. cad. 10114c 

77.  1.6.2 
Complex Servicii Comunitare Târgu 

Secuiesc, cu teren aferent 

Clădire principală cu subsol, parter şi etaj,  capelă. 

Adresa: Str. Ady Endre Nr. 13 municipiul Târgu Secuiesc, județul 

Covasna. 

1998 1.619.977,00 

O.U.G., 

aprobată prin Legea 

Carte Funciară Târgu Secuiesc 

26/1997 

108/1998 
26691, nr top 26691-

C1, 

78.  1.6.2 
Centru de Îngrijire și Asistență pentru 

Persoane cu Handicap - Târgu Secuiesc, 

(CIA) 

Clădire 

Adresa: Str. Ady Endre Nr. 13 municipiul Târgu Secuiesc, județul 
Covasna. 

1998 381.083,00 

O.U.G., 

aprobată prin Legea 
Carte Funciară Târgu Secuiesc 

26/1997 
108/1998 

26691,  nr. top 26691-

C2, 

79.   
Teren aferent Complex de Servicii 

Comunitare – Târgu Secuiesc 

Grădină, curte în suprafață de 10111 mp 
Adresa: Str. Ady Endre Nr. 13 municipiul Târgu Secuiesc, județul 

Covasna. 

1998 1.163.315,00 
O.U.G., 

aprobată prin Legea 

Carte Funciară Târgu Secuiesc 

26/1997 

108/1998 

26691,  nr. top 26691-
C4, 

80.  1.6.2 
Centru de plasament Boronyai Kamilla- 

Târgu Secuiesc, cu teren aferent 

Clădire principală cu parter şi 3 etaje,  curte în suprafață de 2585 mp. 

Adresa: Str. Bethlen Gábor Nr. 25 municipiul Târgu Secuiesc, județul 

Covasna. 

1998 3.608.898,00 

O.U.G., 

aprobată prin Legea 

Carte Funciară Târgu Secuiesc 

26/1997 

108/1998 
26811 top nr. 26811-

C1, C2 

81.  1.6.2 
Complex de Servicii Comunitare – 

Baraolt, cu teren aferent 

Clădire principală cu parter şi etaj, clădirea centralei termice, garaj , 

fosă septică. Curte, în suprafață de 2088 mp Adresa: Str. Petőfi Sándor 
Nr. 8 orașul Baraolt, județul Covasna. 

1998 1.587.257,00 

O.U.G., 

aprobată prin Legea 
Carte Funciară Baraolt. 

26/1997 

108/1998 
25690, nr. top 25690 

C1, nr. top 25690 C2, 

nr. top 25690 C3, nr. 
top 25690 C4, 

82.  1.6.2 
Complex de Servicii Comunitare - Sfîntu 

Gheorghe, cu teren aferent 

Clădire principală cu parter, subsol. Curte în suprafață de 845 mp 

Adresa: Str. Gödri Ferencz Nr. 3 municipiul Sfîntu Gheorghe, județul 

Covasna. 

1998 893.289,15 

O.U.G., 

aprobată prin Legea 

Carte Funciară, Sfîntu Gheorghe 

26/1997 

108/1998 
28837, nr. top 28837-

C1 

83.  1.6.2. Casă familială Mereni, cu teren aferent 
Casă de lemn curte suprafaţă de 1439 mp şi grădină în suprafaţă de 324 

mp, situate în comuna Mereni,  str.Kanta  nr. 341, județul Covasna 
2000 

175.309,00 

 

Contract de vânzare-
cumpărare 

Carte Funciară Mereni 

2164/2000 

23004, nr. top 391, 392 

84.  1.6.2. Casă familială Ilieni, cu teren aferent 
Casă de lemn cu etaj și parter,teren în suprafaţă de 1030 mp, situat în 

comuna Ilieni nr. 46, județul Covasna 
2001 283.695,00 

Hotărârea Consiliului Județean 
Covasna 

Carte Funciară, Ilieni 

45/2001 

23097, nr. top 265, 266 

85.  1.6.2. Casă familială Cernat, cu teren aferent 
Casă din cărămidă, teren în suprafaţă de 3100 mp, situat în Cernatul de 

Sus, nr.1101/A, județul Covasna.. 
2000 767.621,00 

Hotărârea Consiliului Județean 
Covasna 

Carte Funciară, Cernat 

43/2000 

23043, nr. top 81/2 
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86.  1.6.2. 
Centrul de reabilitare pentru copii cu 

tulburări din spectrul autist/deficienţe 

senzoriale Sf. Gheorghe 

Apartament cu 4 camere şi dependinţe cu suprafaţă utilă de 83 mp, cote 
părți comune 22/360, situat în municipiul Sfîntu Gheorghe, str. Puskas 

Tivadar nr. 62, bl. 32, sc. A, ap. 3, județul Covasna. 

2002 156.847,00 
Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna 

C arte funciară Sfîntu Gheorghe 

76/2002 
23503  nr top 

1815/2/1/IIIA 

87.  1.6.2. 
Centrul de sprijin pentru tinerii peste 18 

ani, str. Liliacului 

Apartament cu 4 camere şi dependinţe cu suprafaţă utilă de 81 mp, cu 

cota de 25/322 parte de participare la părţile de uz comun situat în 
municipiul Sfîntu Gheorghe, str. Liliacului nr. 6, bl. 26, sc. A, ap. 1, 

județul Covasna. 

2002 151.943,00 

Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna 
Carte Funciară individuală, 

Sfîntu Gheorghe 

76/2002 

23490 C1-U1  nr. top 
1782/1/7/IA, 

1783/1/7/IA 

88.  1.6.2. 
Centrul de sprijin pentru tinerii peste 18 

ani, str. Lalelei 

Apartament cu 4 camere şi dependinţe cu suprafaţă utilă de 78 mp, cu 

cota de 24/308 parte de participare la părţile de uz comun situat în Sfîntu 
Gheorghe, str. Lalelei nr. 4, bl. 39, sc. A, ap. 12, județul Covasna. 

2002 147.320,00 

Hotărârea Consiliului Județean 
Covasna 

Carte Funciară individuală, 

Sfîntu Gheorghe 

76/2002 
23303 C1-U2 nr. top 

1775/1/11/XIIA, 

1773/14/XIIA 

89.  1.6.2. 
Centrul de sprijin pentru tinerii peste 18 

ani, str. Daliei 

Apartament cu 4 camere şi dependinţe cu suprafaţă utilă de 79 mp, cu 
cota de 24/327 parte de participare la părţile de uz comun situat în Sfîntu 

Gheorghe, str. Daliei nr. 3, bl. 37, sc. D, ap. 6 județul Covasna. 

2002 159.637,00 

Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna 

Carte Funciară individuală, 
Sfîntu Gheorghe 

76/2002 
23527-C1-U2, nr. top 

1775/1/5/VI D 

90.  1.6.2. 
Centrul de sprijin pentru tinerii peste 18 

ani, str. Lăcrămioarei 

Apartament cu 4 camere şi dependinţe cu suprafaţă utilă de 78 mp, cu 

cota de 24/364 parte de participare la părţile de uz comun situat în Sfîntu 

Gheorghe, str. Lăcrămioarei nr. 18, bl. 42, sc. B, ap. 1, județul Covasna. 

2002 147.320,00 

Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna 
Carte Funciară individuală, 

Sfîntu Gheorghe 

76/2002 

23489-C1-U1, nr. top 

1815/2/38/IB 

91.  1.6.2. Casă familială Lunga, cu teren aferent 

Imobil compus din casă de locuit și teren aferent (curte și grădină) în 

suprafață totală de 2273 mp, situat în satul Lunga, nr. 197, județul 
Covasna. 

2004 237.489,00 

Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna 
Carte Funciară, Lunga 

101/2004 
23232, nr. top 482/2, 

483/2 și 23233 nr.top 

480 

92.  1.6.2. 
Casă familială nr. 2 Sf. Gheorghe, cu 

teren aferent 

Imobil compus din casă de cărămidă și teren aferent (curte și grădină) în 

suprafață totală de 420 mp, situat în municipiul Sfîntu Gheorghe, str. 

Cişmelei nr. 2A, județul Covasna. 

2004 226.583,00 

Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna 

Carte Funciară, Simeria 

101/2004 
23486, nr. top 260/2/2, 257 

93.  1.6.2. 
Casă familială Tg.Secuiesc, cu teren 

aferent 

Imobil compus din casa de tip familial pentru copii şi teren aferent (curte 

şi grădină) în suprafaţă totală de 621 mp situat în municipiul Târgu 
Secuiesc, str. Cernatului nr. 8/A, județul Covasna. 

2004 260.812,92 

Contract de vânzare cumpărare 

Contract de vânzare cumpărare 
Carte Funciară, Tg. Secuiesc 

1976/2004 
1977/2016 

24096, nr. top 3974/1/1, 

24516, 24517 

94.  1.6.2. 
Casă familială nr. 3 Sf.Gheorghe, cu 

teren aferent 

Casa de caramida cu 5 camere în suprafaţă de 100 mp, situat în 
Sf.Gheorghe str.Victor Babes nr.14, județul Covasna 

2009 
 

648.532,00 
Contract de vânzare cumpărare 

Carte Funciara Sf.Gheorghe 

1850/2009 

23845 nr tpo 

1952/30/2/1/2 

95.  1.6.2. 
Casă familială Întorsura Buzăului, cu 

teren aferent 

 

Imobil compus din casă de locuit şi teren aferent(curte) ,  în suprafaţă 

totală  de 813 mp. situat în Întorsura Buzăului, str.Aviatorilor nr.3/A, 

județul Covasna 

2009 
 

499.106,00 Carte Funciară Înt. Buzăului 23343, 23343-C1 

96.  1.6.2. 
Centru de Primire în Regim de Urgenţă 

“Print şi Cerşetor” Sf.Gheorghe 
Cladire, situat in Sf.Gheorghe, str. Borviz nr.70/A, județul Covasna 2011 1.059.694 Carte Funciara Sf.Gheorghe 

30876, 

 nr. top 30876--C1 

97.  1.6.2. 
Sediul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Covasna, 

cu teren aferent 

Clădire compus din 5 apartamente, în suprafață de 465 mp, și teren în 

suprafață de 132 mp Sf.Gheorghe, str.Presei, nr.8/A, județul Covasna 
 

2011 3.265.146,00 Carte Funciara Sf.Gheorghe 

29373-C1-U1; 29373-
C1-U2, 29373-C1-U3; 

29373-C1-U4; 29373-

C1-U5; 29373; 28988 

98.  1.6.2. 
Centru de reabilitare Târgu Secuiesc, cu 

teren aferent 

Imobil compus din Centrul de reabilitare şi teren aferent (curte şi 
grădină) în suprafaţă totală de 4802 mp. situat în Tg.Secuiesc, 

str.Határér nr.2/B, județul Covasna 

2005 780.199,00 Carte Funciară, Tg. Secuiesc 
24097 nr. top 

2869/2/2, 2872/2, 

2873 

99.  1.6.2. 
Centru de primire in regim de urgentă 

pentru victime ale violenţei în familie 

Tg.Secuiesc 

Clădire în suprafață de 96 mp, situat în Tg.Secuiesc Str.  Határér 2/B,  

județul Covasna 
2008 218.430,00 Carte Funciară, Tg. Secuiesc 

24097, nr. top 24097-

C2 

100.  1.6.2. Casă familială Tinoasa 
Casă tip familial pentru copii cu handicap şi curte în suprafaţă de 700 
mp, situat în satul Lunga (Tinoasa) nr.574/A, județul Covasna 

2005 208.135,00 
Carte Funciara Tg.Secuiesc, 

Tinoasa 
24098 nr. top 195/2/2, 

196/2 
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101.  1.6.2. 
Centrul de Studii Europene, cu teren 

aferent 
Imobil situat în comuna Arcuş, nr. 493, compus din teren și construcții 2004 3.524.000,46 

H.G. 
Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna 

Carte Funciară Arcuș 

475/2004 

55/2006 
27494,27495, 27496 

102.  1.6.2. 
Centrul judeţean de informare, 

îndrumare şi documentare, cu teren 

aferent 

Imobil situat în municipiul Sfîntu Gheorghe, str. Victor Babeș nr. 18/B, în 

suprafaţă 3240 mp, compus de clădire și teren 
1990 1.063.653,48 

Hotărârea Consiliului Județean 
Covasna 

Carte Funciară 

25/2009 

25331 

103.  1.6.2. 
Clădirea Serviciului Public Comunitar 

de Evidenţă Informatizată a Persoanelor 

Imobil situat în Sfîntu Gheorghe, str. Kos Karoly nr. 21-23, cu suprafaţă 
utilă de 102,49 mp din suprafaţa desfăşurată a imobilului de 972,04 mp 

2004 135.737,76 H.G. 2344/2004 

104.  1.6.2. 
Clădirea ”Bazar”, sediu pentru instituție 

publică 

Clădire cu parter şi etaj în suprafaţă de 164 mp, sediu pentru instituție 

publică compus din 3 săli, oficiu, depozit, în suprafaţa de 135 mp cu cota 

de participare la părţile de uz comun 17,15%,  Adresa: municipiul Sfîntu 

Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 2. 

2005 4.188.531.72 

Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna Contract de vânzare-

cumpărare 

Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna 
Carte Funciară Sfîntu Gheorghe 

157/2005 

213/2005 

43/2006 

23497, nr. top 370/2/2/2 și 

23381-C1-U3, nr. top 
370/I/II/VI 

105.  1.6.4. 
Sediu pentru instituții publice, cu teren 

aferent 

Imobil cu teren aferent, în suprafață totală de 1119 mp, situat în Sfîntu 

Gheorghe, Str. Recoltei, nr. 1 
2007 674.918,41 

Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna 
Carte Funciară Sfîntu Gheorghe 

130/2007 

20421, nr. top 1486/15/2, 
1486/20/3/2/3, 1487/4/2/1 

106.   
Teren achiziționat în vederea realizării 

Centrului integrat de management al 

deșeurilor din județul Covasna 

Teren în suprafață de 157100 mp situat în comuna Boroșneu Mare, sat 

Leț, județul Covasna 
2008 125.680 

Contract de vânzare-cumpărare 

 

 
Carte Funciară Boroșneu Mare 

231/16.07.2008; 

232/16.07.2008; 
230/16.07.2008; 

233/16.07.2008 

23006 

107.  1.1.17. 
Centrul integrat de management al 

deșeurilor din județul Covasna 
Imobil situat în comuna Boroșneu Mare, sat Leț, județul Covasna 2015 25.263.529,86 

Proces verbal de predare 

primire 
12292/09.12.2015 

108.  1.1.17. 
Stație de transfer Târgu Secuiesc, cu cale 

de acces 
Imobil situat în Târgu Secuiesc str. Fehermartok Fn, județul Covasna 2015 3.819.789,64 

Proces verbal de predare 

primire 
12294/09.12.2015 

109.  1.6.2. Centru de agrement Zăbala 

Compus din căsuță tip Covasna-lemn – 15 buc, magazie cu pivniță din 

cărămidă, bucătărie din cărămidă, corp WC din cărămidă, căsuță tip L 

din lemn – 2 buc, Zăbala, județul Covasna 

2011 321.200 H.G. 1198/2011 

110.  1.6.2. Centrul de agrement Comandău Adresa: Comuna Comandău, str. Școlii nr. 4, județul Covasna 2011 134.800 
H.G. 

Carte funciară Comandău 

1198/2011 

23219 

111.  1.6.2. Centrul de agrement Ozunca Băi 

Spălătorie și grup sanitar din cărămidă, căsuță Covasna din lemn – 8 
buc, căsuță Camping L din lemn – 2 buc, clădire tabără din cărămidă 

Adresa: Comuna Bățani, sat. Ozunca Băi, județul Covasna 

2011 164.400 H.G. 1198/2011 

112.  1.6.4. Imobil- construcție cu teren aferent 

Construcție compusă din apartament, demisol, cu 6 încăperi, hol cu 
suprafață desfășurată de 206,85 mp, cu cotă de participare la părțile de 

uz comun 11,79 %. Apartamentul nr. 5, etaj 1 cu 11 încăperi, coridor, 2 

WC cu suprafață desfășurată de 365,58 mp cu cotă de participare la 
părțile de uz comun 20,86%. Apartamentul nr. 6, etaj 1 cu 5 încăperi, 

coridor, 1 WC, cu suprafață desfășurată de 146, 32 mp, cu cotă de 

participare la părțile de uz comun 8,35%. Cu teren afarent în cotă 
actuală de 416/1015, din suprafața totală de 1015mp. Adresa: Sf. 

Gheorghe, str. Gabor Aron, nr. 1, Județul Covasna 

2001 951.912,50 
H.G. 

CF Sf. Gheorghe 

1224/2001 

24461; 24461-C1-U3; 

24461-C1-U4; 24461-
C1-U5; 

113.  1.6.8 Imobil cu teren aferent 

Centrală termică și  garaj cu teren aferent  în suprafaţă totală de 700 mp, 

situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Cimitirului, f.n., 
 

2011 124.891 
Hotărârea CJCv. 

Cartea Funciară Sf. Gheorghe 

86/2011 

24468 

114.   Teren 
Teren în suprafață de 520 mp. Adresa Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 

Libertății nr. 19/A, județul Covasna 
2011 89.244,80 

Hotărârea CJCv. 

Cartea Funciară Sf. Gheorghe 

87/2011 

27503 
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115.  1.6.8 Imobil, cu teren aferent 

Construcții - Hale de depozitare și garaje cu teren aferent în suprafață 
totală de 3349 mp. Adresa. Sf. Gheorghe, str. Recoltei nr. 3, județul 

Covasna 

2014 2.887.047,99 
Hotărârea CJCv 

Carte Funciară Sf. Gheorghe 

Contract de v/c 

83/2014 
26919 

26935 

26931 
26930 

2300/24.09.2010 

116.  1.6.4 Imobil cu teren aferent 

Construcție-birouri cărămidă cu teren în suprafaţă de 282 mp. Atelier din 

cărămidă cu teren aferent de 3117 mp. Adresa: Sf. Gheorghe, str. Kos 
Karoly, nr. 4 ,județul Covasna 

2010 1.620.693,00 

Contract de vânzare 

cumpărare 
Cartea Funciară Sf. Gheorghe 

369/09.12.2010 

32736; 32737; 

117.   

Terenuri, achiziționate în vederea 

realizării unui centru de vizitare în 

rezervaţia naturală „Mestecănişul de la 

Reci şi bălţile de la Ozun - Sîntionlunca” 

Tarla  141, parcelă 786/2/4, în suprafață de 11.600 mp, tarla 141, 

parcelă 786/2/5/2, în suprafață de 5.800 mp, tarla 141, parcela 786/2/5/1, 

în suprafață de 5.800 mp situate în comuna Reci, județul Covasna 

2010 199.934 

Contract de vânzare-

cumpărare 

Cartea Funciară Reci 

Încheiere de 

autentificare nr. 

1323/01.09.2010 

23315; 23313; 23320 

118.  1.6.4 Construcție administrativă 
Construcție cu teren aferent în suprafaţă de 7164 mp situat în Comuna 

Bixad, județul Covasna 
2002 80.588,10 

Hotărârea Consiliului 
Judeţean Covasna 

Carte Funciară Bixad 

56/2010 
 

23167 

119.  1.6.4 Construcție administrativă 
Construcție cu teren aferent în suprafaţă de 5705 mp situat în Comuna 

Băţanii Mari, județul Covasna 
2002 46.140,51 

Hotărârea Consiliului 
Judeţean Covasna 

Carte Funciară 

56/2010 
 

23151 

120.   Teren 
Teren în suprafaţă de 460 mp situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 

Libertății nr. 13, județul Covasna 
2013 89.236,00 

Hotărârea Consiliului 
Judeţean Covasna 

Carte Funciară Sf. Gheorghe 

107/2013 
 

30686 

121.  1.6.4 Imobil-construcții cu teren aferent 

Construcție-apartament nr. II compus din 6 camere, 2 bucătării, 3 băi, 1 
cameră, 1 antreu, 1 hol, 1 terasă, cu teren aferent în cotă actuală de 

451/1000 mp din suprafața de 1346mp. Adresă: Sf. Gheorghe, str. 

Ciucului, nr. 15, județul Covasna 

2010 186.780,00 

Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Sf. Gheorghe 
Cartea Funciară Sf. Gheorghe 

286/2010 

 

 

23153-C1-U3; 23153 

122.  1.6.2 
Parc memorial al Covăsnenilor de 

pretutindeni 

Construcție și rețeaua de alimentare cu energie electrică- linie electrică 
aeriană de 20kW (LEA), linie electrică subterană de 20kW (LES) și post 

de transformare compact de 20 /04kW (PT) Adresa: Moacșa, județul 

Covasna 

2008 

2012 
1.061.610,19 Contract de v/c rețea 1164/20.07.2012 

123.   Teren 
Teren în suprafață de 2167 mp, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 
Spitalului fn., județul Covasna 

2014 200.261 

Contractul de schimb 

imobiliar 

Cartea funciară Sf. Gheorghe 

186/11.07.2013 

29680 

nr. top 1981 

124.  6.1.3 Fond de carte Muzeul Național Secuiesc Sf. Gheorghe 0 1.104.024 
Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna 
38/2001 

125.  6.1.3 Lucrări de artă Galerie de Artă al Muzeului Național Secuiesc 0 71.802,50 
Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna 
38/2001 

126.  6.4 Obiecte muzeale Muzeul Național Secuiesc, Sf. Gheorghe 0 1.301.300 
Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna 
38/2001 

127.  2.3.1.1 Vagoane de cale ferată Comandău-Covasna, 47 de buc. pentru ecartament îngust 2007 103.149,20 
Contract de vânzare-

cumpărare 
278/10.12.2007 

128.  2.3.1.1 Locomotivă LDH 450 Cp nr. 87-0012-2 de cale îngustă, 1 buc 2008 44.364,70 
Contract de vânzare-

cumpărare 
239/04.08.2008 

129.  2.3.1.1 Locomotivă cu abur 3 buc. nr. 764-405R; 764-001; 763-247 pentru ecartament îngust 2010 166.600 
Contract de vânzare-

cumpărare 
307/28.06.2010 

130.  2.3.1.1 Locomotivă 
87-0003-1 – 1 buc pentru ecartament îngust 
87-0007-2 – 1 buc pentru ecartament îngust 

2008 
55.711,83 
61.046,69 

Factură 409/2008 

131.  2.3.1.1 Vagon de călători Vagon de călători 3 buc. pentru ecartament îngust 2008 58.590,36 Factură 409/2008 

132.  1.3.17. Pod DJ 131B km 13+447 1998 484.284.27 O.U.G. 43/1997 

133.  1.3.17. Pod DJ 131B km 13+550 1998 484.284.27 O.U.G. 43/1997 

134.  1.3.17. Podeț DJ 122 B km 1+332 1998 2.000 O.U.G. 43/1997 
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135.  1.3.17. Podeț DJ 122 B km 2+253 1998 2.000 O.U.G. 43/1997 

136.  1.3.17. Podeț DJ 122 km 3+095 1998 2.000 O.U.G. 43/1997 

137.  1.3.17. Podeț DJ 122 km 3+350 1998 2.000 O.U.G. 43/1997 

138.  1.3.17. Podeț DJ 122 km 4+117 1998 2.000 O.U.G. 43/1997 

139.  1.3.17. Podeț DJ 122 km 4+801 1998 2.000 O.U.G. 43/1997 

140.  1.3.17. Podeț DJ 122 km 18+266 1998 2.000 O.U.G. 43/1997 

141.  1.3.17. Podeț DJ 122 km 19+417 1998 2.000 O.U.G. 43/1997 

142.  1.3.17. Pod DJ 122 km 21+660 1998 2.000 O.U.G. 43/1997 

143.   Teren  la Stația de transfer Tg. Secuiesc 
Teren cu o suprafață de 5.000 mp, CF nr. 24332 – Tg. Secuiesc, nr. cad.  
6/1 

2017 500.000 
Hot. Consiliului Local al 

Municipiului Târgu Secuiesc 
36/2017 

144.   Teren  Malnaș Teren cu o suprafață de 4.432 mp, CF nr. 24347 2008 213.540,85 O.U.G 162/2008 

 

Preşedinte, 

TAMÁS Sándor 

Membrii, 

Varga Zoltán 

Veres János 

Bereczk Loránd Alexandru 

Sztakics István Attila 
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HOTĂRÂREA Nr. 183/2017 

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna 

nr. 161/2017 privind constituirea cu titlu gratuit a dreptului 

de uz și a dreptului de servitute de trecere subterană 

pentru conducta de refulare ce urmărește zona de 

siguranță a DJ121A în favoarea Comunei Ghidfalău în 

vederea realizării obiectivului de investiție „Extinderea 

canalizării menajere a localității Angheluș din comuna 

Ghidfalău” 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 27 octombrie 2017, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru revocarea 

Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 161/2017 privind 

constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz și a dreptului de 

servitute de trecere subterană pentru conducta de refulare ce 

urmărește zona de siguranță a DJ121A în favoarea Comunei 

Ghidfalău în vederea realizării obiectivului de investiție 

„Extinderea canalizării menajere a localității Angheluș din 

comuna Ghidfalău”, având în vedere: Raportul Direcţiei Juridice, 

Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului; Rapoartele de 

specialitate ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Județean Covasna, adresa Instituției Prefectului - Județul Covasna 

nr. 13907/12.10.2017, înregistrată la Registratura generală a 

Consiliului Județean Covasna sub nr. 10404/12.10.2017; în baza 

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

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

modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic. Se revocă Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 161/2017 privind constituirea cu titlu gratuit a 

dreptului de uz și a dreptului de servitute de trecere subterană 

pentru conducta de refulare ce urmărește zona de siguranță a 

DJ121A în favoarea Comunei Ghidfalău în vederea realizării 

obiectivului de investiție „Extinderea canalizării menajere a 

localității Angheluș din comuna Ghidfalău”. 
 

Sfântu Gheorghe, la 27 octombrie 2017. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

p. Secretar al județului Covasna, 

SZTAKICS István-Attila 

Director executiv 

 

HOTĂRÂREA Nr. 184/2017 

pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 60/2016 cu 

privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme 

şi consumul lunar de carburanţi pentru Consiliul Judeţean 

Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 27 octombrie 2017, analizând Expunerea de motive a 

Președintelui Consiliului Județean Covasna pentru modificarea și 

completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 60/2016 cu privire la stabilirea normativului de dotare 

cu autoturisme și consumul lunar de carburanți pentru Consiliul 

Județean Covasna și instituțiile publice de interes județean, văzând 

Raportul Serviciului de Administrare a Drumurilor Județene, 

precum și Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din 

cadrul Consiliului Județean Covasna, având în vedere: Ordonanța 

Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile 

publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

247/2002, cu modificările și completările ulterioare; adresa 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Covasna nr. 26078/17.10.2017, înregistrată la Registratura 

generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 

10617/17.10.2017, în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” și în temeiul art. 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic: Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 60/2016 cu privire la stabilirea normativului de 

dotare cu autoturisme și consumul lunar de carburanți pentru 

Consiliul Județean Covasna și instituțiile publice de interes 

județean, cu modificările și completările ulterioare, se modifică 

și se completează în sensul că la numărul curent 1 „Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna”: 

1. Litera f) va avea următorul cuprins: 

„ 

f) 
Centrul de Plasament Borosnyay 

Kamilla Tg. Secuiesc 
1  200 

” 

2. După litera m) se introduce o nouă literă, litera n) cu 

următorul cuprins: 

„ 

n) CPRU Prinț și Cerșetor 1  200 

” 
 

Sfântu Gheorghe, la 27 octombrie 2017. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

p. Secretar al județului Covasna, 

SZTAKICS István-Attila 

Director executiv 

 

HOTĂRÂREA Nr. 185/2017 

privind aprobarea prețurilor ce vor fi aplicate de societatea 

comercială Drumuri și Poduri Covasna S.A. în calitate de 

operator în relația cu Județul Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 27 octombrie 2017, analizând Expunerea de motive 

nr. 10741/19.10.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Covasna privind aprobarea prețurilor ce vor fi aplicate de 

societatea comercială Drumuri și Poduri Covasna S.A. în 

calitate de operator în relația cu Județul Covasna precum și 

completarea la expunerea de motive nr. 10741/19.10.2017, 

înregistrată cu nr. 11.035/26.10.2017, având în vedere: 

Raportul de specialitate nr. 366/19.10.2017 al Serviciului de 

Administrare a Drumurilor Județene, precum și completarea la 

raportul de specialitate nr. 366/19.10.2017, înregistrată cu nr. 

381/26.10.2017 și rapoartele de avizare ale Comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, art. 22 din O.G. 

nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, art. 3 alin. (1) din 

Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile 

publice, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, art. 91 alin. (2) lit. „d” din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 363/2010 

privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de 

investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 15/1998 privind înfiinţarea S.C. Drumuri şi Poduri 

Covasna S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri 

şi Poduri Covasna, cu modificările şi completările ulterioare, 

art. 31 alin. (1) și (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
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publice, ținând cont de: adresa nr. 15393/18.10.2017 a 

Consiliului Județean Covasna, adresa nr. 2980/19.10.2017 a 

S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A., înregistrată la 

Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 

15393/19.10.2017, adresa nr. 3007/23.10.2017 a S.C. Drumuri 

și Poduri Covasna S.A., înregistrată la Registratura generală a 

Consiliului Județean Covasna sub nr. 15406/23.10.2017, în 

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

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

cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1) Se aprobă prețurile ce vor fi aplicate de societatea 

comercială Drumuri și Poduri Covasna S.A. în calitate de operator 

în relația cu Județul Covasna, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Prezenta hotărâre se aplică până la finalizarea procedurii 

de achiziție publică demarată în luna septembrie 2017 prin 

încheierea contractului “Întretinere curentă a drumurilor 

județene pe timp de iarnă în perioada 01.11.2017 - 31.03.2018” 

și emiterea ordinului de începere. 

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

însărcinează Administratorul Public, Serviciul de Administrare 

a Drumurilor Județene din cadrul Consiliului Judeţean Covasna 

și S.C. Drumuri și Poduri S.A. Covasna. 
 

Sfântu Gheorghe, la 27 octombrie 2017. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

p. Secretar al județului Covasna, 

SZTAKICS István-Attila 

Director executiv 

 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 185/2017 

Obiectul: Întreţinere Drumuri de Viabilitate 2 - 1km/Lună 

 

NR. SIMBOL CAPITOLUL DE LUCRARI U.M. CANT. 

0 1 2 3 4 

1 DI18G1 
Utilaje pentru curatire mecanica zapada, combatere polei pe drum cu autogrederul de 59-81 kw 

5 ieşiri X 2km dus şi întors/20km pe ora 
ORA 0.50 

2 DI18G1 
Utilaje pentru curatire mecanica zapada, combatere polei pe drum cu autogrederul de 59-81 kw 

5 ieşiri X 2km dus şi întors/10km pe ora 
ORA 0.50 

3 DI17J1 Curatire manuala a zăpezii drum unde nu pot lucra mecanic incl inc veh sau dep zăpadă îngheţ gros 16 la 25 100 MP 1.50 

4 DI13B1 Combat polei sau marirea rugozităţii părţii carosabile prin aşternere de nisip cu răspândire manuală TONA 10.00 

5 DI14B1 Combat polei partea carosabilă prin aşternere de sare cu răspândire manuală din autocamion 10 to nisip X 20% TONA 2.00 

6 DI19E1 
Utilaje mij transp rep intr dr autocamion autobasc pt transport tehnologic bena basculabila de 8,5 tone 

12,0 to X 0,81 ore pe to (răspândire) 
ORA 9.72 

7 DI18J1 
Utilaje pt curăţire mec zăpadă comb polei pe dr str cu autoîncărcător cu cupă 1,1-1,5 mc 

12,0 to X 0,05 ore pe to (Fadroma) 
ORA 0.60 

8 RPDC32A Insoţirea utilajelor de deszăpezire cu echipe de muncitori drumari inclusiv asig alim cu combustibil ORA 1.83 

9 RPDE20A 
Informări operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarnă 

30 zile X 2 ori pe zi X 2 km dus si intors/40 km pe ora 
ORA 3.00 

10 TRA01A30 Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 30 km (nisip) TONA 10.00 

11 TRA01A161 Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 161 km (sare) TONA 2.00 

 

Obiectul: Întreţinere Drumuri de Viabilitate 3 - 1km/Lună 

 
NR. SIMBOL CAPITOLUL DE LUCRARI U.M. CANT. 

0 1 2 3 4 

1 DI18G1 
Utilaje pentru curatire mecanica zapada, combatere polei pe drum cu autogrederul de 59-81 kw 

3 ieşiri X 2km dus şi întors/20km pe ora 
ORA 0.30 

2 DI18G1 
Utilaje pentru curatire mecanica zapada, combatere polei pe drum cu autogrederul de 59-81 kw 
3 ieşiri X 2km dus şi întors/20km pe ora 

ORA 0.30 

3 DI17J1 Curatire manuala a zăpezii drum unde nu pot lucra mecanic incl inc veh sau dep zăpadă îngheţ gros 16 la 25 100 MP 0.50 

4 DI13B1 Combat polei sau marirea rugozităţii părţii carosabile prin aşternere de nisip cu răspândire manuală TONA 7.00 

5 DI14B1 
Combat polei partea carosabilă prin aşternere de sare cu răspândire manuală din autocamion 

7 to nisip X 20% 
TONA 1.40 

6 DI19E1 
Utilaje mij transp rep intr dr autocamion autobasc pt transport tehnologic bena basculabila de 8,5 tone 

(răspândire) ( 8.4 to x 0.81 ore/to ) 
ORA 6.80 

7 DI18J1 
Utilaje pt curăţire mec zăpadă comb polei pe dr str cu autoîncărcător cu cupă 1,1-1,5 mc (8.4 to x 0.05 ore/to) 

(Fadroma) 
ORA 0.42 

8 RPDC32A Insoţirea utilajelor de deszăpezire cu echipe de muncitori drumari inclusiv asig alim cu combustibil ORA 0.40 

9 RPDE20A 
Informări operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarnă 

30 zile X 2 ori/zi X 2 km dus si intors/40 km pe ora 
ORA 3.00 

10 TRA01A30 Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 30 km (nisip) TONA 7.00 

11 TRA01A161 Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 161 km (sare) TONA 1.40 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 185/2017 

 

Nr. 

crt 
Denumire obiect 

Preț/ 

lei fără TVA 

1 Întreţinere Drumuri de Viabilitate 2 – 1km/Lună- pe timp de iarnă 2.752,44 

2 Întreţinere Drumuri de Viabilitate 3 – 1km/Lună – pe timp de iarnă 1.864,72 

 

HOTĂRÂREA Nr. 186/2017 

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 202/2013 privind aprobarea staţiilor 

pentru transport public în vederea întocmirii caietelor de 

sarcini pe baza hotărârii de atribuire emis de Consiliul 

Judeţean Covasna 
 

Consiliul Județean Covasna, întrunit în ședința sa ordinară din 

data de 27 octombrie 2017, analizând Expunerea de motive a 

Vicepreședintelui Consiliului Județean Covasna, domnul Henning 

László-János pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 202/2013 privind aprobarea staţiilor pentru 

transport public în vederea întocmirii caietelor de sarcini pe baza 

hotărârii de atribuire emis de Consiliul Județean Covasna, văzând 

Raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Administrativ, 

precum și Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din 

cadrul Consiliului Judeţean Covasna, având în vedere art. 4 lit. 

„b”, art. 15 şi art. 23 alin. (3) lit. „a” din Normele de aplicare a 
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Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate 

prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 

353/2007, cu modificările şi completările ulterioare; ținând cont 

de: adresa Primăriei Comunei Ozun nr. 6925/29.06.2017, 

înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean 

Covasna sub nr. 6897/30.06.2017; adresa S.C. LINKA TRANZIT 

S.R.L. nr. 529/14.09.2017, înregistrată la Registratura generală a 

Consiliului Județean Covasna sub nr. 9424/14.09.2017; adresa 

Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 5/51893/2017, 

înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean 

Covasna sub nr. 10.202/06.10.2017; adresa S.C. LINKA 

TRANZIT S.R.L. nr. 558/13.10.2017, înregistrată la Registratura 

generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 

10.484/16.10.2017; în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul art. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 202/2013 privind aprobarea staţiilor pentru 

transport public în vederea întocmirii caietelor de sarcini pe 

baza hotărârii de atribuire emis de Consiliul Judeţean Covasna, 

cu modificările și completările ulterioare, se modifică după 

cum urmează: 
 

1. Traseul nr. 20 DOBÂRLĂU - OZUN - SFÂNTU 

GHEORGHE va avea următorul cuprins: 

” 

km 
Nr. 

stație 
Denumirea stației 

0 1 DOBARLAU-Centru 

0,7 2 DOBARLAU-Cariera 

1,5 3 DOBARLAU-La ieșire 

2 4 DOBARLAU-La Moara 

2,8 5 DOBARLAU-La Marcus 

6,8 6 BICFALAU-Căminul Cultural 

12 7 OZUN-Primărie 

19,5 8 CHILIENI-Centru 

21,8 9 
SF. GHEORGHE - Parcare la intrarea 

fostei ISAMA 

24 10 
SF. GHEORGHE - Autogara Transbus 

S.A. 

” 

2. Traseul nr. 21 SANTIONLUNCA - OZUN - SFÂNTU 

GHEORGHE va avea următorul cuprins: 

” 

km 
Nr. 

stație 
Denumirea stației 

0 1 SANTIONLUNCA-Cabinet Medical 

1,5 2 SANTIONLUNCA-Magazin mixt 

4,2 3 OZUN-Primarie 

11,5 4 CHILIENI-Centru 

13,8 5 
SF. GHEORGHE - Parcare la intrarea 

fostei ISAMA 

16 6 SF. GHEORGHE - Autog.Transbus SA 

” 

3. Traseul nr. 55 BICFALĂU - LISNĂU - SFÂNTU 

GHEORGHE va avea următorul cuprins: 

” 

km 
Nr. 

stație 
Denumirea stației 

0 1 BICFALAU- Căminul Cultural 

6 2 LISNAU-în fața imobilului nr. 94 

12 3 OZUN-Primărie 

19,5 4 CHILIENI-Centru 

km 
Nr. 

stație 
Denumirea stației 

21,8 5 
SF. GHEORGHE - Parcare la intrarea 

fostei ISAMA 

24 6 SF. GHEORGHE - Autog.Transbus SA 

” 

4. Traseul nr. 56 OZUN - SFÂNTU GHEORGHE va avea 

următorul cuprins: 

” 

km 
Nr. 

stație 
Denumirea stației 

0 1 OZUN-Primărie 

7,5 2 CHILIENI-Centru 

9,8 3 
SF. GHEORGHE - Parcare la intrarea 

fostei ISAMA 

12 4 SF. GHEORGHE - Autog.Transbus SA 

” 
 

Sfântu Gheorghe, la 27 octombrie 2017. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

p. Secretar al județului Covasna, 

SZTAKICS István-Attila 

Director executiv 

 

HOTĂRÂREA Nr. 187/2017 

privind aprobarea modelului Actului adițional nr. 1 la 

Convenția de Asociere încheiată între județul Covasna prin 

Consiliul Județean Covasna, Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Covasna, Municipiul Sfântu 

Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu 

Gheorghe și Fundația „Sera România” 
 

Consiliul Județean Covasna, întrunit în ședința sa ordinară 

din data de 27 octombrie 2017, analizând Expunerea de motive 

a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

modelului Actului adițional nr. 1 la Convenția de Asociere 

încheiată între județul Covasna prin Consiliul Județean 

Covasna, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul 

Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Fundația „Sera 

România”, văzând Raportul de specialitate al Direcției 

Generale de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Covasna, 

precum și Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 

din cadrul Consiliului Județean Covasna, având în vedere: 

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

modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 81/2016 privind aprobarea asocierii 

județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, 

Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al 

Municipiului Sfântu Gheorghe și Fundația „SERA 

ROMÂNIA”, în vederea înființării Centrului de recuperare 

pentru copilul cu handicap Sfântu Gheorghe; adresa Direcției 

Generale de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Covasna 

nr. 26178/19.10.2017, înregistrată la Registratura Generală a 

Consiliului Județean Covasna sub nr. 10696/19.10.2017; în 

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

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

cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă modelul Actului adițional nr. 1 la Convenția 

de Asociere încheiată între județul Covasna prin Consiliul 

Județean Covasna, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin 
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Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Fundația 

„Sera România”, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuternicesc domnii Tamás Sándor, Președintele 

Consiliului Județean Covasna și Veres János, Director executiv 

din partea județului Covasna, respectiv doamna Vass Mária, 

director general al DGASPC Covasna cu semnarea actului 

adițional prevăzut la art. 1. 

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

însărcinează județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna 

și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Covasna. 
 

Sfântu Gheorghe, la 27 octombrie 2017. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

p. Secretar al județului Covasna, 

SZTAKICS István-Attila 

Director executiv 
 

Anexă la Hotărârea nr. 187/2017 

MODEL 

 

Fundația Sera România 
Județul Covasna prin Consiliul 

Județean Covasna 
D.G.A.S.P.C. Covasna 

Municipiul Sf. Gheorghe prin Consiliul 

Local al Municipiului Sf. Gheorghe 

 

Nr. _____/_______ 

 

Nr. _____/________ 

 

Nr.___/_______ 

 

Nr. _____/___________ 

 

Act adițional nr. 1 

la Convenția de Asociere încheiată între județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Fundația „Sera România” 

 

Părțile: 

Fundaţia „SERA ROMÂNIA” (denumită în continuare „Fundaţia”), cu sediul în mun. Bucureşti, sectorul 1, str. Pictor Barbu Iscovescu nr. 24A, et. 2, ap. 3, 
reprezentată de domnul Bogdan Simion, în calitate de Director executiv, şi de doamna Dana Sîrbu, în calitate de Director financiar, 

Județul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna (denumit în continuare „Județul”), cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, P-ta Libertății, nr. 4, jud. Covasna, 

reprezentat de domnul TAMÁS Sándor, în calitate de Preşedinte și domnul Veres János, în calitate de Director economic, 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna (denumită în continuare „Direcţia”), cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, str. Presei, 

nr. 8/A, reprezentată de doamna Vass Maria, în calitate de Director general, 

Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, (denumit în continuare „Municipiul”) cu sediul în municipiul Sfântu 
Gheorghe, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, reprezentat legal de domnul Antal Árpád András având funcţia de Primar şi doamna Veress Ildikó, în calitate de Director 

economic, 

 
având în vedere: 

- adresa Fundaţiei „SERA ROMÂNIA” nr. 330/05.10.2017; 

- art. 8 alin. (2) și art. 10 din Convenția de Asociere încheiată între județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Fundația „Sera România”; 

 

de comun acord au convenit încheierea actului adițional la Convenția de Asociere încheiată între județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Fundația „Sera 

România”, după cum urmează: 

 
Articol unic. Articolul 6 alineatul (1) din Convenția de Asociere încheiată între județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Fundația „Sera România” 

se modifică după cum urmează: 
„Art. 6. (1) Fundaţia are obligaţia să proiecteze și să execute exclusiv pe cheltuiala proprie, în favoarea Județului și a Direcției prin intermediul propriilor co-

contractori, lucrările de construire şi dotare a centrului de recuperare pentru copilul cu handicap până la data de 31.12.2017, pe terenul pus la dispoziția Direcției de 

către Municipiu.” 

 

Prezentul act adițional este încheiat în limba română în 4 (patru) exemplare originale, toate identice între ele şi având aceeaşi valoare juridică. 

 

Fundația Sera România 
Județul Covasna prin Consiliul 

Județean Covasna 
D.G.A.S.P.C. Covasna 

Municipiul Sf. Gheorghe prin Consiliul 

Local al Municipiului Sf. Gheorghe 

Director executiv 

Bogdan Simion 

 

Director financiar 

Dana Sârbu 

Președinte 

Tamás Sándor 

 

Director economic 

Veres János 

Director general 

Vass Mária 

 

Dir. Gen. Adj. 

 

Primar 

Antal Árpád 

 

Director economic 

Veress Ildikó 

 

HOTĂRÂREA Nr. 188/2017 

privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere 

între Județul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, 

Instituția Prefectului - Județul Covasna și Asociația de 

Tineret „Ecou”, în vederea organizării şi finanţării 

manifestării Zilei Naționale a României în anul 2017 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 27 octombrie 2017, analizând Expunerea de motive 

a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

încheierii unui Contract de asociere între Județul Covasna prin 

Consiliul Județean Covasna, Instituția Prefectului - Județul 

Covasna și Asociația de Tineret „Ecou” în vederea organizării 

și finanțării manifestării Zilei Naționale a României în anul 

2017, văzând Raportul Direcției Economice, precum și 

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Județean Covasna, având în vedere Legea nr. 

10/1990 privind proclamarea Zilei Naționale a României, 

ţinând cont de adresa  Instituției Prefectului - Județul Covasna 

nr. 14.973/23.10.2017, înregistrată la Registratura generală a 

Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 10921/24.10.2017, în 

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

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă încheierea unui Contract de asociere între 

Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Instituția 

Prefectului - Județul Covasna și Asociația de Tineret „Ecou”, 

în vederea organizării şi finanţării manifestării Zilei Naționale 

a României în anul 2017. 

Art.2. Se aprobă modelul Contractului de asociere între 

Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Instituția 
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Prefectului - Județul Covasna și Asociația de Tineret „Ecou”, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuternicesc domnul Tamás Sándor, Președintele 

Consiliului Județean Covasna și domnul Veres János, Directorul 

executiv al Direcției Economice, cu semnarea contractului de 

asociere. 

Art.4. Se aprobă contribuția Județului Covasna prin 

Consiliului Județean Covasna la realizarea obiectivului arătat la 

art. 1, în cuantum de 30.000 lei, care va fi suportată integral din 

bugetul local al Județului Covasna. 

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

însărcinează persoanele nominalizate la art. 3, respectiv Direcția 

Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Covasna. 
 

Sfântu Gheorghe, la 27 octombrie 2017. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

p. Secretar al județului Covasna, 

SZTAKICS István-Attila 

Director executiv 
 

Anexă la Hotărârea nr. 188/2017 

 

CONTRACT DE ASOCIERE 

- Model - 

 

Art. 1. Părţile acordului 

1.1 Județul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, Piața Libertății nr. 4, tel. 0267-31190, fax 0267-351228, 

având cod fiscal 4201988, cont IBAN RO96TREZ24A510103591100X, deschis la Trezoreria Sfântu Gheorghe, reprezentat prin domnul TAMÁS Sándor, în 
calitate de președinte și domnul VERES János, director executiv, 

1.2. Instituția Prefectului - Județul Covasna, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, Piața Libertății nr. 6, județul Covasna, având cod fiscal 5085105, 

cont IBAN RO04TREZ23A615000200103X, deschis la Trezoreria Sfântu Gheorghe, reprezentat prin domnul  Sebastian CUCU, în calitate de prefect, și 
1.3. Asociația de Tineret „Ecou”, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kos Károly, nr. 22, județul Covasna, CIF 13973871, cont IBAN 

RO38CECECV0143RON0185620, deschis la CEC Bank, reprezentat prin domnul Alexandru UJVAROSI, în calitate de președinte. 

 

Art. 2. Obiectul contractului. 
Părţile se asociază în vederea organizării, finanţării şi desfăşurării manifestării Zilei Naționale a României în anul 2017, conform programului prevăzut în 

anexa nr. 1 la prezentul contract. 
 

Art. 3. Intrarea în vigoare, durata contractului. 

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

Art. 4. Coordonatorul organizării şi desfăşurării manifestărilor 

Părţile contractante desemnează Instituția Prefectului - Județul Covasna în calitate de coordonator al organizării şi desfăşurării manifestărilor Zilei Naționale a 
României în anul 2017. 

 

Art. 5. Obligaţiile părţilor 

5.1. Județul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna se obligă: 

a) să urmărească derularea manifestărilor; 
b) să vireze suma de 30.000 lei în contul Asociației de Tineret „Ecou”. 

5.2. Instituția Prefectului Județul Covasna are următoarele obligaţii: 

a) să coordoneze activitatea integrală a tuturor manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României, conform programului întocmit și prevăzut în anexa nr. 1 
la prezentul contract. 

5.3. Asociația de Tineret „Ecou” are următoarele obligații: 

a) să realizeze și să  organizeze activitatea integrală a manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României - 2017; 
b) să utilizeze fondurile alocate din partea Județului Covasna prin Consiliului Judeţean Covasna exclusiv pentru cheltuielile organizării şi derulării 

manifestărilor; 

c) răspunde de modul de utilizare în conformitate cu dispozițiile legale, a sumelor alocate potrivit acordului sub sancţiunea restituirii sumelor utilizate cu altă 
destinaţie; 

d) în termen de 10 de zile după finalizarea acţiunii să prezinte un raport părţilor contractante cu privire la modul de folosire a sumelor alocate, întocmit în 

baza documentelor justificative. 
 

Art. 6. Detalierea cheltuielilor aferente manifestărilor sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta. 

 
Art. 7. Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului acord se rezolvă pe cale amiabilă, iar dacă 

acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente. 

 
Art. 8. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul contract. 

 

Semnat la Sfântu Gheorghe, la data de _____________ în 3 (trei) exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă. 
 

Județul Covasna prin 

Consiliul Județean Covasna 

 

Instituția Prefectului 

Județul Covasna 

 

Asociația de Tineret „Ecou” 

 

 

Președinte 

Tamás Sándor 

Prefect 

Sebastian CUCU 

Președinte 

Alexandru UJVAROSI 

 

Director economic 

Veres János 

  

 

Anexa nr. 1 la Contractul de asociere nr. ________ 

 

Programul manifestărilor dedicate ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI 

- anul 2017 – 

 
- Conferința cu tema „Intelectuali români din sud-estul Transilvaniei participanți la pregătirea, desfășurarea și consolidarea Marii Uniri de la 1 Decembrie 

1918” - 21 noiembrie 2017 - ora 16:00 - la Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”; 

- Masă tradițională românească oferită participanților la ceremonia din Piața Mihai Viteazul din Sfântu Gheorghe; 
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- Expoziția „Vechi biserici românești din Episcopia Ortodoxă a Covasnei și Harghitei (sec. XVIII-XIX)” - 27 noiembrie 2017 - la Instituția Prefectului - 

Județul Covasna; 

- Concurs de eseuri pe teme istorice „1 Decembrie 1918” - la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Covasna; 
- Concurs de istorie „Românii și visul unirii” - 28 noiembrie 2017 - ora 12:00 - la Instituția Prefectului - Județul Covasna; 

- Prezentare instrumente muzicale tradiționale românești - invitați: Prof. univ. dr. Ovidiu Papană, cercetător dr. Constantin Secară, Lăcrămioara și Ștefan Pop - 

29 noiembrie 2017 - ora 16:00 - la Liceul de Arte „Plugor Sándor” Sfântu Gheorghe; 
- Gala Folk - invitați: Ducu Bertzi, Emeric Imre/Alexandru Andrieș - 29 noiembrie 2017 - ora 19:30 - la Teatrul „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe; 

- Spectacol de muzică și poezie „Testament”, omagiu adus lui Grigore Vieru, prezentat de Paul Surugiu - FUEGO - 30 noiembrie 2017 - ora 18:00 - la Teatrul 

„Tamási Áron” Sfântu Gheorghe; 
- Spectacol prezentat de Ioan Crițeanu și Florin Vasilică – 1 decembrie 2017 – ora 17:00 – la Centrul Cultural Covasna. 

 

Anexa nr. 2 la Contractul de asociere nr. ________ 

 

Detalierea cheltuielilor aferente manifestărilor dedicate ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI 

- anul 2017 – 

 

- Conferința cu tema „Intelectuali români din sud-estul Transilvaniei participanți la pregătirea, desfășurarea și consolidarea Marii Uniri de la 1 Decembrie 
1918” – 1000 lei; 

- Masă tradițională românească oferită participanților la ceremonia din Piața Mihai Viteazul din Sfântu Gheorghe – 2500 lei; 

- Expoziția „Vechi biserici românești din Episcopia Ortodoxă a Covasnei și Harghitei (sec. XVIII-XIX)” – 1000 lei; 
- Concurs de eseuri pe teme istorice „1 Decembrie 1918” – 500 lei; 

- Concurs de istorie „Românii și visul unirii” – 700 lei; 

- Prezentare instrumente muzicale tradiționale românești – 2000 lei; 
- Gala Folk – 10000 lei; 

- Spectacol de muzică și poezie „Testament”, omagiu adus lui Grigore Vieru, prezentat de Paul Surugiu - FUEGO – 9300 lei; 

- Spectacol prezentat de Ioan Crițeanu și Florin Vasilică – 3000 lei. 
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