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În conformitate cu prevederile art. 116 alin.(1) lit. ,,l” din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, cu modificările și completările ulterioare, președintele Consiliului Județean Covasna 

prezintă anual sau la cererea consiliului un raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor 

proprii și a hotărârilor consiliului județean. Având la bază dispozițiile legale de mai sus menționate, vă 

rog să-mi permiteți să supun analizei și dezbaterii Dumneavoastră Raportul anual cu privire la modul 

de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor Consiliului Județean Covasna, în anul 2017, 

structurat pe principalele atribuții prevăzute de lege și sarcini date de Consiliul Județean Covasna prin 

hotărârile adoptate. 
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I. 

DIRECŢIA JURIDICĂ, ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 

DEZVOLTAREA TERITORIULUI 
 

Direcţia juridică, administrație publică şi dezvoltarea teritoriului, în prezent Direcția juridică și 

dezvoltarea teritoriului (în continuare Direcția), în perioada anului 2018 și-a exercitat atribuțiile în 

conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 118/2014 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Covasna este compartimentul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna care 

asigură verificarea legalității actelor administrative și a contractelor în care județul Covasna sau 

Consiliul Județean Covasna figurează ca parte şi îndeplinirea sarcinilor cu privire la coordonarea 

activităţii consiliilor locale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean; sprijinirea 

autorităţilor administraţiei publice locale şi aparatul acestora în aplicarea corectă a actelor normative, 

asigurarea asistenţei juridice de specialitate, precum şi coordonarea la nivel de judeţ a dezvoltării 

durabile a teritoriului, managementul proiectelor şi achiziţii publice. 

Direcţia realizează sarcinile ce revin Consiliului Judeţean Covasna în domeniul administraţiei 

publice precum şi a dezvoltării teritoriului. 

În exercitarea sarcinilor ce-i revin conlucrează cu celelalte direcţii de specialitate, servicii, 

birouri şi compartimente din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi cu 

autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale. 

În conformitate cu principiile autonomiei, legalităţii şi cooperării în rezolvarea problemelor 

comune care stau la baza raporturilor dintre administraţia publică judeţeană şi cea locală, participă la 

acţiunile care implică coordonarea activităţii consiliilor locale municipale, orăşeneşti şi comunale în 

vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean din domeniul administraţiei publice locale. 

Direcţia efectuează periodic acţiuni de îndrumare şi control în teritoriu asupra activităţii de 

eliberare a certificatelor de producător agricol, respectiv de îndrumare asupra activităţii de evidenţa, 

circulaţia şi păstrarea documentelor, p.s.i şi alte domenii stabilite prin legi speciale în competenţa 

consiliilor judeţene dacă acestea se enumeră printre domeniile de competență a acesteia. 

Direcţia exercită control asupra legalităţii actelor ce emană de la compartimentele aparatului 

consiliului judeţean, care i-au fost prezentate în acest sens. Conlucrează la organizarea, în condiţiile 

prevăzute de lege, a şedinţelor consiliului judeţean şi ale comisiilor de specialitate constituite la nivelul 

Consiliului Județean Covasna. Asigură difuzarea, evidenţa actelor emise de consiliul judeţean, legătura 

acestuia cu mijloacele de informare în masă privind convocarea consiliului şi rezolvarea problemelor 

ridicate de cetăţeni prin diferite forme de adresare autorității administraţiei publice județene.  

Asigură redactarea proiectelor de hotărâri şi a materialelor aferente acestora, precum şi a altor 

acte ce se emit, în baza atribuţiilor Direcţiei. 

Informează periodic conducerea consiliului judeţean asupra problemelor constatate în teritoriu în 

vederea găsirii şi stabilirii celor mai eficiente modalităţi de coordonare a activităţii consiliilor locale în 

interesul comun. 
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Asigură reprezentarea în fața instanțelor judecătorești a județului Covasna, Consiliului Județean 

Covasna și a Preşedintelui Consiliului Județean Covasna. 

Asigură activitatea de relații cu publicul și petiții, comunicarea informațiilor de interes public, în 

condițiile legii, precum și realizează procedurile prevăzute de lege privind transparența decizională. 

Direcţia urmăreşte derularea investiţiilor pe toată perioada, începând cu proiectarea până la 

punerea în funcţiune, stadiul fizic şi valoric al lucrărilor, verifică pe teren şi confirmă situaţiile de 

lucrări întocmite de antreprenor; asigură obţinerea tuturor avizelor necesare emiterii autorizaţiilor de 

construcţie pentru toate obiectivele de investiţie. 

Organizează periodic analize privind modul de derulare a programelor de investiţii şi reparaţii 

capitale, iniţiază măsuri pentru eliminarea disfuncţionalităţilor. 

Participă la recepţia lucrărilor de investiţii, finanţate din fonduri speciale sau din bugetul propriu 

al judeţului. 

Asigură încheierea contractelor pentru realizarea obiectivelor de investiţii din programele anuale 

ale consiliului judeţean, în urma efectuării licitaţiilor efectuate conform legii. 

Asigură verificarea calitativă şi cantitativă a lucrărilor, verifică situaţiile de lucrări, întocmeşte 

formele de plată, organizează evidenţa decontărilor. 

Întreprinde demersurile necesare şi asigură finanţarea pentru contractarea şi procurarea utilajelor, 

dotărilor aferente lucrărilor de investiţii proprii ale Consiliului judeţean. 

Asigură organizarea licitaţiilor la nivelul Consiliului Judeţean Covasna. 

Asigură administrarea patrimoniului public și privat al județului Covasna. 

Asigură activităţile legate de managementul şi implementarea proiectelor. 

Direcţia juridică, administraţie publică şi dezvoltarea teritoriului este subordonată Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Covasna, este condusă de un director executiv şi de un director executiv adjunct. 

 

În anul 2018  Direcția a realizat în principal următoarele activități: 

 

1. DOMENIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

 

În organizarea, pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului Judeţean Covasna şi a comisiilor 

de specialitate s-au respectat prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată 

cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna.         

Astfel, în cursul anului 2018, Consiliul Judeţean Covasna s-a întrunit în şedinţe de 18 ori, după 

cum urmează:  

- de 11 ori în şedinţe ordinare; 

- de 7 ori în şedinţe extraordinare. 
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În cadrul acestor şedinţe s-au adoptat 221 de hotărâri, în diferite domenii ale vieţii economice, 

sociale şi culturale.   

Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna a emis 337 de dispoziţii, reglementând diferite 

probleme ce intră în sfera lui de competenţă.  

Actele administrative adoptate sau emise au fost difuzate instituţiilor şi persoanelor interesate, iar 

cele cu caracter normativ au fost aduse la cunoştinţă publică, în conformitate cu prevederile legale. 

În  cursul anului 2018 s-au primit, s-au înregistrat  și s-au trimis Agenției Naționale de Integritate 

34 declaraţii de avere şi 33 declaraţii de interese ale consilierilor judeţeni, depuse pentru anul fiscal, 

2018 potrivit prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 

demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 

completarea altor acte normative. 

În cursul anului 2018 Consiliul Judeţean Covasna a comandat de la C.N. Imprimeria Națională  

4731 atestate de producător și 5322 carnete de comercializare a produselor din sectorul agricol 

conform comenzilor primite de la primăriile din raza județului Covasna și le-a distribuit primăriilor din 

județ. 

În anul 2018 Consiliul Județean Covasna a procedat la completarea Formularului de integritate 

întocmit în cadrul mecanismului de prevenire a conflictului de interese face parte din documentaţia de 

atribuire a contractelor de achiziţie publică, existente în cadrul Sistemului prevenţie, care funcţionează 

pe baza datelor înscrise în formularele de integritate, înregistrate în SEAP, cu ocazia derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de 

atribuire a contractelor de achiziţie publică, după cum urmează: 

- Reabilitarea ansamblului MUZEULUI NAȚIONAL SECUIESC SFÂNTU GHEORGHE, 

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

Boroșneu Mare-DN13E, 

- Aprovizionare şi distribuție pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de 

stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial 

de stat și particular de produse de panificație, lapte și fructe și de legume proaspete pentru patru ani 

școlari 2018-2022, 

- Achiziționarea a 3 autoutilitare 4x4. 

 Totodată, în cursul anului s-a procedat la editarea publicației lunare Monitorul Oficial al 

județului Covasna, precum și la actualizarea paginii web a instituței prin publicarea informațiilor 

actualizate. 

 

2. DOMENIUL RELAȚII CU PUBLICUL ȘI PETIȚII  

 

Cadrul legal pentru asigurarea participării cetăţenilor la luarea deciziilor, consolidarea şi lărgirea 

cadrului de funcţionare a democraţiei participative s-a realizat prin Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică.  
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Tot în baza Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, Consiliul 

Judeţean Covasna a informat, din oficiu, în prealabil opinia publică asupra problemelor de interes 

public care urmau să fie dezbătute în cadrul şedinţelor consiliului judeţean. 

Au fost aduse la cunoştinţă publică următoarele inițiative: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă și 

de canalizare menajeră în județul Covasna pentru perioada 2018-2027; 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului pentru acordarea stimulentelor financiare 

elevilor care au obținut distincții, medalii și premii speciale la olimpiadele și concursurile școlare 

județene și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora; 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 49/2016 

privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de către direcţiile 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea Consiliului 

Judeţean Covasna; 

Proiect de hotărâre 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; 

Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 

fiscal 2019, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 83 și 84 din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

Au fost respectate prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel proiectele de hotărâri 

au fost afișate la avizierul din cadrul sediului Consiliului Judeţean Covasna și au fost publicate în cele 

două cotidiene locale atât în limba română cât și în limba maghiară, precum şi pe pagina de internet a 

instituţiei www.cjcv.ro.  

Întrucât, până la termenele indicate în anunţuri nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie 

din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei asociaţii legal constituite, actele normative au 

fost adoptate de către plenul Consiliului Judeţean Covasna. 

Consiliul Judeţean Covasna, prin direcţiile de specialitate a răspuns prompt la rezolvarea 

problemelor cetăţenilor, persoane fizice şi juridice, urmărindu-se îndeplinirea unui obiectiv 

fundamental, şi anume acela de a crea şi promova o relaţie directă între locuitorii judeţului şi 

reprezentanţii administraţiei publice judeţene. Aceste probleme ne-au fost aduse la cunoştinţă prin 

petiţii, sesizări, memorii, cereri depuse şi înregistrate la Compartimentul relaţii cu publicul şi petiţii şi 

prin audienţele care au fost solicitate conducerii consiliului judeţean. 

Conform programului stabilit prin Dispoziţia Preşedintelui nr. 149/2016, în cursul anului au 

solicitat şi au fost primiţi în audienţă 17 persoane, din care 10 persoane de către domnul preşedinte 

Tamás Sándor, 4 persoane de domnul vicepreşedinte Henning László János și 3 persoane de domnul 

vicepreşedinte Grüman Róbert-Csongor.  

 Problemele celor 17 de persoane primite în audienţă au fost rezolvate în cadrul audienţelor. 

 În 2018 au fost analizate şi rezolvate în limitele termenelor legale în total 30 de petiții. 
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În cursul anului 2018, accesul la informaţiile de interes public în cadrul Consiliului Judeţean 

Covasna s-a realizat în condițiile legii, raportul de activitate în acest a fost întocmit conform art. 10 

alin. (4) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările 

și completările ulterioare, raportul fiind prezentat plenului Consiliului Județean Covasna. 

 

3. DOMENIUL JURIDIC  

 

 Compartimentul juridic este compartimentul din cadrul Direcţiei care îndeplineşte sarcinile cu 

privire la asigurarea asistenţei juridice de specialitate atât pentru compartimentele din cadrul 

Consiliului Judeţean Covasna cât şi la cerere, consiliilor locale, redactarea proiectelor de hotărâri şi a 

dispoziţiilor, verificarea legalităţii actelor care emană de la compartimentele aparatului propriu de 

specialitate a Consiliului Judeţean Covasna prezentate spre avizare.  

În anul 2018 Compartimentul juridic a reprezentat interesele Județului Covasna, Consiliul 

Judeţean Covasna și/sau Președintele Consiliului Județean Covasna în fața instanțelor de judecată de 

toate gradele. 

Compartimentul juridic a realizat și o activitate preventivă ceea ce a rezultat un număr relativ 

redus al cauzelor proprii noi înregistrate pe rolul instanțelor de judecată.  

Cu toate acestea, numărul cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată în care județul Covasna, 

Consiliul Județean Covasna sau Președintele Consiliului Județean Covasna a avut calitate procesuală 

este semnificativ mai mare decât în anii precedenți din motivul că au fost reprezentate interesele 

Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, comisie care a fost constituită de Consiliul 

Județean Covasna, și funcționează în subordinea acesteia, fără personalitate juridică.  

Astfel în cursul anului 2018 au fost înregistrate un număr de 38 cauze noi din care 22 privesc 

anularea hotărârilor Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap. La sfârșitul anului 2018, 

pe rolul instanțelor de judecată s-au aflat în total 54 cauze dintre care s-au numărat și cauze mai vechi 

aflate pe rol, începute înainte de 2018. 

În cursul anului 2018 Compartimentul juridic a întocmit un nr. de 11 de proiecte de hotărâre de 

Guvern. 

Acestea au fost următoarele: 

- modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea 

domeniului public al județului Covasna, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul 

Covasna (2 proiecte); 

 - modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind 

atestarea domeniului public al județului Covasna, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din 

județul Covasna; 

 - modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind 

atestarea domeniului public al județului Covasna, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din 

județul Covasna; 

 - modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului 

public al județului Covasna, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Covasna; 
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 - completarea anexei nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului 

public al județului Covasna, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Covasna; 

 - trecerea monumentului „Semn Astra” din domeniul public al statului și din administrarea 

Ministerului Culturii și Identității Naționale în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe și în 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe (2 proiecte); 

 - privind trecerea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea 

Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al orașului Covasna, județul Covasna; 

 - trecerea unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al 

statului şi din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al orașului 

Covasna, județul Covasna (2 proiecte); 

Priorități legislative pentru perioada următoare: 

- inițierea proiectelor de Hotărâre de Guvern în domeniul atestării domeniului public al județului 

Covasna, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Covasna. 

În perioada de referință 2018, consilierii juridici au redactat și avizat proiectele de hotărâri ale 

consiliului judeţean din care au fost adoptate un număr de 221 de hotărâri şi proiecte de dispoziţii ale 

preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna în număr de 337. 

În total au fost întocmite un nr de 558 de acte administrative.  

Consilierii juridici au avizat în perioada de referință un număr de 241 contracte.  

Cu ajutorul Compartimentului informatic a fost tipărit Monitorul Oficial al judeţului Covasna 

după şedinţele Consiliului Judeţean Covasna. 

 

 

4. DOMENIUL REGISTRATURII  

 

În cursul anului 2018 s-au primit prin poștă, curier, poșta electronică, fax sau direct de la 

petiționari precum s-au creat acte din oficiu  într-un număr de 12.630, acte care au fost înregistrate în 

Registrul de Intrare – Ieșire al Consiliului Județean Covasna.  

După înregistrare, prin completarea mapei de corespondență, aceste acte au fost prezentate 

conducerii Consiliului Județean Covasna în vederea repartizării acestora către compartimentele care au 

atribuția legală de a le soluționa. Conform rezoluţiei preşedintelui, vicepreşedinţilor sau secretarului 

judeţului Covasna, s-au multiplicat și repartizat actele către direcțiile sau compartimentele de 

specialitate pe bază de condică de predare-primire. S-au operat in Registrul de Intrare – Ieșire datele 

conform rezoluției, iar aceste date au fost introduse simultan si in programul de inregistrare electronică. 

Actele cu rezoluţia preşedintelui, vicepreşedinţilor sau secretarului judeţului Covasna, au fost scanate 

şi ataşate la actul cu numărul de înregistrare coresponzător în programul de inregistrare electronică.  

S-au ştampilat delegaţii şi foi de parcurs la solicitarea reprezentanţilor unor instituţii sau a 

cetăţenilor pentru consemnare prezenţa lor la CJCv. 

S-au  descărcat în Registrul de Intrare-Ieşire răspunsurile la solicitări, cereri depuse la Consiliul 

Judeţean Covasna, răspunsurile s-au scanat şi s-au  operat şi în programul de inregistrare electronică. 
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Zilnic s-au preluat de la compartimente/direcţii adrese, răspunsuri în vederea expedierii, s-au 

pregătit plicurile şi s-au întocmit borderouri pentru prezentarea trimiterilor poştale la Oficiul Poștal. 

După semnarea directorului direcţiei și recepționarea borderourilor s-au predat împreună cu 

corespondența Oficiului poștal pentru expediere.  

Lunar s-au difuzat către compartimentele de specialitate și instituțiile subordonate Consiliului 

Județean Covasna, Monitorul Oficial al Județului Covasna.  

De asemenea la nivelul registraturii s-au întocmit  procese verbale de afişare ale unor materiale 

sau pliante transmise către Consiliul Judeţean Covasna, precum și 12 centralizatoare privind francarea 

trimiterilor poştale, care au fost înaintate către serviciul buget-finanţe, contabilitate. Centralizarea s-a 

realizat pe baza borderourilor de expediere a corespondenței și a facturilor aferente și verificarea 

acestora într-un centralizator lunar.  

 

5. DOMENIUL ARHIVEI 

 

În cursul anului 2018 s-a asigurat ordonarea şi conservarea corespunzătoare a documentelor în 

depozitul de arhivă. La solicitarea persoanelor fizice şi juridice s-au eliberat în total 53 adeverinţe  şi 

copii de pe actele aflate în păstrarea Consiliului Judeţean Covasna, cu aprobarea secretarului judeţului 

Covasna. 

C ompartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate precum şi persoanelor 

fizice şi juridice interesate s-a pus la dispoziţie documente pentru consultare cu respectarea 

procedurilor legale.  

S-a reorganizat Comisia de selecţionare a documentelor din arhiva proprie a sigiliilor şi 

ştampilelor scoase din uz,  prin  Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Județean Covasna nr. 220/2018. 

Pe bază de inventar s-au preluat documentele arhivistice create de compartimentele de 

specialitate din cadrul aparatului de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna în număr de 84 de  

inventare, în cursul anului 2018 asigurându-se selecţionarea, conservarea şi păstrarea acestora. 

Inventarierea documentelor neordonate și fără evidență aflate în arhiva Consiliului Județean 

Covasna – Direcția Cadre – ( dosarele cu fișe de evidență, fișe profesională) perioada 1956-1990. 

În anul 2018 au fost selecționate și predate la REMAT un nr. 7 inventare după cum urmează:  

1. Inventarul (Consiliul Judeţean Covasna – Compartimentul Resurse -Umane din perioada 

1990-2014, 12 file, 139 u.a.,)  înregistrat sub nr. 12.374 din 18. 12. 2018; 

2. Inventarul (Consiliul Judeţean Covasna – Compartimentul Contabilitate din anul 1998, 2 file, 

16 u.a.,)  înregistrat sub nr. 12.375 din 18. 12. 2018; 

3. Inventarul (Consiliul Judeţean Covasna – Serviciul buget-finanțe, contabilitate din parioada 

1991-2012, 9 file, 137 u.a.,)  înregistrat sub nr. 12.376 din 18. 12. 2018; 

4. Inventarul (M.Of. al jud.din România din anul 2005, 11 file, 264 u.a.,) înregistrat sub nr. 

12.377 din 18. 12. 2018; 

5. Inventarul (M.Of. al jud.din România din anul 2006, 14 file, 286 u.a.,) înregistrat sub nr. 

12.378 din 18. 12. 2018; 

6. Inventarul (M.Of. al jud.din România din anul 2007, 13 file, 317 u.a.,)  

înregistrat sub nr. 12.378 din 18. 12. 2018; 

7. Inventarul   (M.Of. al  României, partea a  IV,  din  anul  2010, 7  file, 106 u.a.,) înregistrat 

sub nr. 12.380 din 18. 12. 2018. 
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6. DOMENIUL SECRETARIATULUI ATOP 

 

În conformitate cu prevederile art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 787/2002, în vederea 

executării atribuțiilor sale cu caracter permanent A.T.O.P. are un secretariat executiv format din două 

persoane, funcționari publici în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna. 

A.T.O.P. Covasna, ca organism cu rol consultativ, care este organizat şi funcţionează la nivelul 

judeţului Covasna, funcționează în mandatul 2016-2020 în componența validată prin Hotărârea nr. 

137/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

În anul 2018, componența inițială a ATOP Covasna s-a modificat conform procedurilor 

prevăzute de actele normative prin:  

 pierderea calității de membru a domnului Bartok Előd-Huba și înlocuirea acestuia cu 

domnul Dezső Csongor-Attila, desemnat ca reprezentant al comunității; 

 pierderea calității de membru a domnului locotenent colonel Năstuță Constantin-Adrian, ca 

urmare a neîndeplinirii funcției de inspector șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

“Mihai Viteazul” al județului Covasna și înlocuirea acestuia cu domnul locotenent colonel 

Simtea Adrian, noul inspector șef al ISU Covasna; 

 pierderea calității de membru a domnului comisar șef de poliție Palade Eugen, ca urmare a 

neîndeplinirii funcției de inspector șef al Inspectoratului de Poliție Județean Covasna și 

înlocuirea acestuia cu domnul comisar șef de poliție Pampu-Romanescu Liviu, noul 

inspector șef al IPJ Covasna; 

Pe parcursul anului 2018 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna a desfăşurat 

următoarele activităţi: 

 s-a întrunit lunar în şedinţe de plen (4 ordinare și 2 extraordinare) şi în 12 comisii de lucru. 

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

 s-a aprobat Planul strategic anual al ATOP Covasna pe anul 2018; 

 s-a aprobat Raportul anual asupra eficienței activității desfășurate în anul 2017, de 

structurile însărcinate cu asigurarea unui climat de siguranță și securitate publică în județul 

Covasna. 

La ședințele ATOP Covasna au fost invitaţi și reprezentanţi ai administrației publice locale și ai 

altor autorităţi locale. 

În luna ianuarie 2018, la ședința ordinară au fost invitați reprezentanții Drumurilor Naționale, ai 

Drumurilor Județene Covasna, ai A.P.I.A. Covasna și ai Unității Fitosanitare Covasna, la o dezbatere 

privind toaletarea vegetației pe marginea drumurilor publice din județul Covasna, în vederea creșterii 

siguranței rutiere. Ca urmare a dezbaterii s-au formulat recomandări către: 

 Consiliul Județean Covasna (achiziționarea a două utilaje noi – autogredere, efectuarea și 

menținerea permanentă a curățeniei drumurilor publice pentru prevenirea accidentelor 

rutiere și pentru un aspect plăcut și îngrijit al localităților); 

 Secția Drumuri Naționale Sfântu Gheorghe (prin mijloace proprii, dar și prin cooperare cu 

ceilalți responsabili, să efectueze și să mențină permanent curățenia drumurilor publice – 

cca. 5 m de fiecare parte a drumului); 

 toate primăriile din județ, recomandarea toaletării permanente a vegetației de pe marginea 

drumurilor, prin mijloace proprii (utilizarea forței de muncă a asistaților sociali, 

responsabilizarea proprietarilor de terenuri private din vecinătatea drumurilor publice, etc.). 

Ședința ordinară din luna mai 2018 s-a desfășurat în Comuna Comandău, la care au fost invitați 

și au participat primarii din zona orașului Covasna, șefii ocoalelor silvice și șefii posturilor de poliție 

din zonă. 

 

La ședința din luna iulie 2018 au participat:  
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 domnul Sikó-Barabás Sándor, directorul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța 

Alimentelor Covasna care a prezentat Situația bolii virale de pestă porcină africană, 

monitorizare și  măsuri pentru prevenirea extinderii acesteia în județul Covasna; 

 domnul Sütő Levente-Lehel, primarul comunei Vârghiș și doi petiționari, care au adus în 

atenția autorităților reprezentate în ATOP Covasna problema pășunatului ilegal în județul 

Covasna și situația concretă prezentată prin petiție de cei doi. 

 

Ședința din luna octombrie 2018 s-a desfășurat în comuna Vârghiș, la care au participat: primarul 

Orașului Baraolt și primarii comunelor din zonă, șefii posturilor de poliție și șefii ocoalelor silvice din 

zona Baraolt, având pe ordinea de zi o dezbatere privind pășunatul ilegal în perimetrul comunei 

Vârghiș și în zonele adiacente, controale, infracțiuni și măsuri pentru descurajarea fenomenului 

infracțional. 

 

Ședința ATOP Covasna din decembrie 2018 s-a desfășurat la Comandău cu participarea 

primarilor și șefilor posturilor de poliție din zona Covasna, încercându-se identificarea celor mai bune 

soluții pentru asigurarea ordinii și liniștii publice în zona Covasna. 

În cadrul ședințelor A.T.O.P. Covasna s-au prezentat informări privind: 

 modul de organizare și desfășurare a activităților piețelor din municipiul Sfântu Gheorghe 

(probleme de ordine publică, certificatele de producător, etc.) prezentată de domnul 

Hadnagy István, directorul Poliției Locale a Municipiului Sfântu Gheorghe; 

 activitatea desfășurată și rezultatele obținute de instituțiile abilitate cu menținerea ordinii 

publice în județ, aceste informări fiind prezentate trimestrial, semestrial, după caz, de șefii 

acestor instituții; 

 starea domeniului silvic în județul Covasna, controale, infracțiuni și măsuri pentru 

descurajarea fenomenului infracțional, de combatere a incendiilor de pădure, necesarul și 

asigurarea materialului lemnos de foc pentru populație, instituții, etc. 

 stadiul derulării, de către IPJ Covasna, celor a 4 campanii prevăzute în Planul Strategic pe 

anul 2018; 

 pregătirea și măsurile care s-au luat pentru prevenirea incendiilor în perioada rece, 

informare prezentată de reprezentantul ISU Covasna; 

 situația efectivelor de urși existente în județul Covasna – a prezentat domnul Dimeny 

György, consilier județean. 

În cursul anului 2018, Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna i-au fost adresate două 

petiții care au fost dezbătute de Comisia de coordonare, situații de urgență și pentru petiții și care au 

fost înaintate, conform prevederilor legale, la IPJ Covasna pentru competentă soluționare. Având în 

vedere că autorii cele două petiții provin din zona orașului Baraolt, una din ședințele ATOP Covasna a 

avut loc în această zonă. 

 

În cadrul Secretariatului ATOP Covasna au fost inițiate un număr de 3 proiecte de hotărâri ale 

Consiliului Județean Covasna, după cum urmează: 

 privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Covasna a domnului Bartók Előd-Huba, respectiv validarea desemnării unui nou membru; 

 privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Covasna, Ediția 2018; 

 privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de ordine Publică 

Covasna a domnului Năstuță Constantin-Adrian și a domnului Palade Eugen, respectiv 

validarea desemnării unor membri. 

 și 9 referate cu propuneri de aprobare a dispozițiilor președintelui Consiliului Județean 

Covasna, după cum urmează:  

 pentru modificarea anexei nr. 1 la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 

361/2017 privind aprobarea Politicii de securitate și a modelului de Informare privind 
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prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video în cadrul 

Consiliului Județean Covasna; 

 numirea comisiei de recepție a echipamentului de supraveghere video (camere și 

echipamentul aferent achiziționat în vederea amplasării pe drumuri publice în comuna 

Zagon) și a lucrărilor de montaj ale acestora; 

 privind numirea comisiei de recepție a echipamentului de supraveghere video (camera și 

echipamentul aferent achiziționat în vederea amplasării pe drumul public în comuna Turia) 

și a lucrărilor de montaj ale acestora; 

 privind numirea comisiei de recepție a echipamentului de supraveghere video (camere și 

echipamentul aferent achiziționat în vederea amplasării pe drumul public în comuna 

Vâlcele) și a lucrărilor de montaj ale acestora; 

 privind desemnarea persoanei responsabile cu protecția datelor cu caracter personal la 

nivelul Consiliului Județean Covasna; 

 privind sprijinul financiar acordat echipelor Serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă 

din judeţul Covasna, care participă la concursul profesional al serviciilor voluntare şi 

private pentru situaţii de urgenţă, etapa judeţeană 2018; 

 privind constatarea încetării calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Covasna a unui reprezentant al comunității; 

 privind desemnarea unui reprezentant al comunității ca membru în Autoritatea Teritorială 

de Ordine Publică Covasna; 

 privind propunerea de acordare a unui sprijin financiar echipei Serviciului voluntar pentru 

situații de urgență din satul Leț, comuna Boroșneu Mare, care reprezintă județul Covasna la 

concursurile profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență, etapa 

interjudețeană 2018; 

În anul 2018 un funcționar public din cadrul Secretariatului A.T.O.P. a participat, alături de I.S.U. 

Covasna, la organizarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de 

urgență etapa județeană care s-a desfășurat în Comuna Cernat și etapa interjudețeană care a avut loc în 

municipiul Reghin, județul Mureș, derulându-se în acest scop o procedură de achiziție publică 

electronică de cupe și medalii. Menționăm că aceste concursuri reprezintă modalitatea practică de 

pregătire pentru apărarea împotriva incendiilor a comunităților locale. 

 

Tot în cadrul acestui compartiment s-au exercitat activități în următoarele domenii: 

 

În domeniul pregătirii economiei și a teritoriului pentru apărare, prin coordonarea Comisiei 

pentru probleme de apărare: 

 cu sprijinul Structurii teritoriale pentru probleme speciale Covasna s-a pregătit 

documentația în vederea actualizării monografiei economico-militare a județului, în Ediția 

din 2018 fiind actualizate 16 anexe din totalul de 33; 

 s-a actualizat Situația obiectivelor de infrastructură teritorială importante pentru sistemul 

național de apărare, care a fost transmisă conform prevederilor legale Autorității Naționale 

a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale; 

 a fost întocmit Carnetul cu documentele de mobilizare, al Consiliului Județean Covasna; 

 pe baza indicatorilor la alimentele de bază care cuprind cantitățile totale necesare pe județ și 

resursele estimate pentru produsele raționalizate (operatori economici), aprobați prin Planul 

de mobilizare de către Autoritatea Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, s-a 

întocmit Programul de aprovizionare a populației cu aceste produse agroalimentare, 

defalcate pe toate UAT-urile din județ, spre a fi distribuite raționalizat populației, pe bază 

de cartele, în caz de mobilizare și război; 
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 s-a întocmit cererea cuprinzând necesarul mijloacelor de transport pentru cazul de evacuare 

în situații de conflict armat și în situații de urgență, fiind transmisă către ISU Covasna, 

pentru centralizare; 

 

În domeniul evidenței militare și mobilizarea la locul de muncă: 

 s-a întocmit Mapa responsabilului cu mobilizarea la locul de muncă și s-a actualizat 

permanent evidența salariaților și membrilor Consiliului Județean Covasna, cetățeni 

încorporabili și rezerviști, care cuprinde decumentele prevăzute de lege, printre care și 

cererea de mobilizare la locul de muncă. 

 

În domeniul protecției datelor cu caracter personal: 

 a fost numit responsabilul cu protecția datelor personale la Consiliul Județean Covasna, 

care a demarat aplicarea prevederilor legale în domeniu; 

 s-au desfășurat activități de informare a angajaților referitoare la drepturile și obligațiile 

care le revin în aplicarea Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice 

în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a 

acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia 

datelor – GDPR) adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene; 

 pe baza Chestionarului de cartografiere a datelor cu caracter personal în cadrul Consiliului 

Județean Covasna, s-a efectuat inventarierea pe compartimente a activităților care presupun 

prelucrarea de date cu caracter personal și s-a întocmit Registrul activităților prin care se 

prelucrează datele; 

 s-au întocmit note de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale 

persoanelor vizate: beneficiari ai serviciilor publice ale Consiliului Județean Covasna, 

colaboratori, membrii Consiliului Județean Covasna și ai ATOP Covasna, angajații din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna, și au fost comunicate 

acestora în format electronic și în format letric, și utilizarea declarației persoanei vizate de 

luare la cunoștință privind prelucrarea datelor sale personale, respectiv acordarea 

consimțământului, după caz; 

 s-au derulat activități de asumare, de către angajații Consiliului Județean Covasna, a 

angajamentului de confidențialitate privind utilizarea datelor cu caracter personal de care au 

luat cunoștință în desfășurarea activității de la locul de muncă, strict în scopul exercitării 

atribuțiilor de serviciu și cu respectarea strictă a limitelor legale; 

 s-au elaborat și se utilizează clauze detaliate privind protecția datelor personale, adaptate 

după caz, la contractele încheiate între Consiliul Județean Covasna, ca operator de date, și 

colaboratorii săi, ca persoane împuternicite în sensul GDPR. 

 

De asemenea, în cadrul acestui compartiment, în anul 2018 s-au desfășurat activitățile specifice: 

 domeniului informaţiilor clasificate; 

 implementării Strategiei naționale anticorupție (SNA) 2016-2020 la Consiliul Județean 

Covasna, în colaborare cu membrii Grupului de lucru pentru integritate; 

 

Funcționarii din compartiment exercită rolul de persoane de contact cu instituțiile centrale, 

respectiv cu cele deconcentrate în județul Covasna, pentru buna desfășurare îndeplinire a obiectivelor 

și obligațiilor prevăzute de reglementările legale în sarcina Consiliului Județean Covasna. 
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7. DOMENIUL INVESTIȚII ȘI PATRIMONIU  

 

DOMENIUL INVESTIȚII: 
1. ”Extindere, modernizare Școala Specială Gimnazială Sf. Gheorghe și demolare garaj și magazie”: 

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

• s-a predat documentația tehnico-economică pentru a se finanța prin Programul Operaținal 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 10-Înbunătățirea infrastructurii educaționale. Proiectul 

„Extindere, modernizare Școala Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe și demolare garaj și 

magazie” a fost înregistrat la data de 27.04.2018, a fost admis în urma verificării conformității 

administrative și eligibilității cererii de finanțare, conform Scrisorii de informare nr. 

22848/02.07.2018. Prin Scrisoarea nr. 44390/28.11.2018 ADR Centru ne-a informat că 

proiectul depus a fost inclus în lista de rezervă.  

• se va trece la etapa II a investiției „Extindere, modernizare Școala Gimnazială Specială Sfântu 

Gheorghe și demolare garaj și magazie” ce cuprinde elaborarea proiectului tehnic. 

2. Reabilitare Castel ”Mikó”: 

• s-a elaborat documentația tehnico-economică, documentația de avizare a lucrărilor de 

intervenţii, pentru investiția Reabilitare Castel Mikó, 

• s-au obținut toate avizele la acesată fază de proiectare, 

• documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici au fost 

aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr.216/2018. 

3. Centrul de Informare, Îndrumare și Documentare mun. Sfântu Gheorghe”, str. Victor Babeș, nr. 18B: 

• s-a elaborat expertiza tehnică pentru construcția existentă și s-a întocmit Nota conceptuală și 

Tema de proiectare. 

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

• s-a organizat recepția finală după expirarea termenului de garanție. 

5. A avut loc pregătirea/verificarea proiectului tehnic și detalii de execuție la obiectivul de investiție 

“Reabilitare Drum Județean Interjud Covasna-Brașov”, obținerea/prelungirea tuturor avizelor 

solicitate prin Certificat de urbanism. 

6. S-a realizat pregătirea/verificarea proiectului tehnic și detalii de execuție la investiția “Reabilitare 

drum județean Interjud Covasna-Harghita, tronson Covasna DJ131 km 22+830 - 38+621” 

obținerea/prelungirea tuturor avizelor solicitate prin Certificat de urbanism și pregătirea documentației 

(referat/caiet de sarcini,etc.) pentru achiziția lucrărilor de execuție. 

7. Membrii din cadrul Serviciului de Investiții au participat la ședințele Comisiei Tehnico-Economice 

și la ședințele CTATU organizate din cadrul Consiliului Județean Covasna și au verificat toate 

documentațiile tehnico-economice depuse spre avizare. Totodată au participat și la inventarierea 

anuală, pe anul 2018, a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale Consiliului 

Județean Covasna. Membrii din cadrul Serviciului de Investiții au asigurat asistență tehnică instituțiilor 

subordonate Consiliului Județean Covasna. Au participat la recepții organizate de către Spitalul 

Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe. 

8. În vederea identificării și cumpărării unui imobil destinat funcționării unui Centru de sprijin și 

suport pentru tinerii peste 18 ani proveniți din sistemul de protecție a copilului, membrii 

Serviciului de Investiții au verificat mai multe construcții din Municipiul Sfântu Gheorghe. 
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DOMENIUL ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI: 
 

În anul 2018 Serviciul de investiții și patrimoniu a iniţiat mai multe proiecte de hotărâri privind 

administrarea patrimoniului public și privat al Județului Covasna. 

• S-a continuat înscrierea bunurilor imobile în evidenţele de CF ca bunuri aparţinând domeniului 

public sau privat al judeţului Covasna, după caz. 

• S-a verificat periodic starea bunurilor aflate în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, 

precum şi a acelor bunuri care au fost date în administrare sau concesiune la alte instituţii s-au 

persoane juridice. 

• S-a aprobat prin Hotărârea nr. 90/2018 solicitarea de trecere din domeniul public al statului și 

din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al județului Covasna 

a Centrului de Agrement Pădureni aflat în comuna Moacșa, județul Covasna.  

• S-a aprobat prin Hotărârea nr. 91/2018 solicitarea de trecere din domeniul public al statului și 

din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al județului Covasna 

a Sediului administrativ și a Complexului sportiv situat în  municipiul Sfântu Gheorghe, județul 

Covasna. 

• S-a aprobat prin Hotărârea nr. 102/2018 transmiterea dreptului de administrare Muzeului 

Național Secuiesc a unui spațiu –depozit- din imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 

Recoltei, nr. 3, județul Covasna, aflat în proprietatea publică a județului Covasna. 

• S-a aprobat prin Hotărârea nr. 103/2018 revocarea dreptului de administrare al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna asupra imobilului – apartament 

situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Daliei nr. 3, bl. 37, sc. D, ap. 6, județul  Covasna, 

aflat în proprietatea publică a județului Covasna. 

• S-a aprobat prin Hotărârea nr. 105/2018 trecerea din domeniul public al județului Covasna în 

domeniul privat al acestuia a unui corp de clădire, aflat în administrarea Școlii Gimnaziale 

Speciale Sfântu Gheorghe, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării fiind necesar pentru 

obținerea avizului conform din partea Ministerului Educației. 

• S-a aprobat prin Hotărârea nr. 113/2018 trecerea din domeniul public al Județului Covasna și 

din administrarea Consiliului Județean Covasna în domeniul public al Comunei Moacșa și în 

administrarea Consiliului Local al Comunei Moacșa a imobilului Parc Memorial al 

Covăsnenilor de Pretutindeni. 

• S-a aprobat prin Hotărârea nr. 121/2018 trecerea din domeniul privat al județului Covasna în 

domeniul public a imobilului, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Spitalului nr. 2, județul 

Covasna. 

• S-a aprobat prin Hotărârea nr. 124/2018 transmiterea dreptului de administrare în favoarea 

Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf” a imobilului situat în municipiul Sfântu 

Gheorghe, str. Daliei nr. 3, bl. 37, sc. D, ap. 6, județul Covasna, aflat în proprietatea publică a 

județului Covasna. 

• S-a aprobat prin Hotărârea nr. 147/2018 darea în administrarea Școlii Populare de Arte și 

Meserii Sfântu Gheorghe a unor imobile situate în Comuna Malnaș, sat Malnaș Băi, Județul 

Covasna, aflate în coproprietatea Județului Covasna și a Comunei Malnaș în vederea folosirii 

acestuia ca sediu pentru Centrul de formare profesională în domeniul balneoturismului. 
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• S-a aprobat prin Hotărârea nr. 183/2018 darea în administrare, respectiv în folosință gratuită 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și a Școlii Gimnaziale 

Speciale Sfântu Gheorghe a clădirilor și terenurilor situate în comuna Bodoc, satul Olteni, str. 

Principală nr. 95, denumit Castel Miko din Olteni, care se află în proprietatea privată a 

județului Covasna în cotă parte de ½, necesare desfășurării activității acestora. 

• S-a aprobat prin Hotărârea nr. 191/2018 actualizarea cotelor de participare reală asupra părților 

de uz comun generale a imobilului înscris în Cf. nr. 23317-C1 Sfântu Gheorghe, situat în 

Municipiul Sfântu Gheorghe str. Libertății nr. 1, județul Covasna. 

• S-a aprobat prin Hotărârea nr. 197/2018 vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare, în 

condițiile legii, a imobilului compus din teren și construcții, înscrise în Cf. nr. 23057 Malnaș, 

nr. cad. 23057-teren în suprafață de 17.386 mp, nr. cad. 23057-C1-grajd, 23057-C2- grajd, 

23057-C3- cantină+restaurant, 23057-C5-casă pompe și 23057-C6-casă pompe, situat în 

Comuna Malnaș, localitatea Malnaș Băi, Județul Covasna. 

• S-a aprobat prin Hotărârea nr. 199/2018 darea în administrarea Centrului Județean pentru 

Protecția Naturii și Salvamont a imobilului situat în comuna Bixad, aflat în proprietatea publică 

a județului Covasna în vederea desfășurării activității de salvare în munți. 

• S-a aprobat prin Hotărârea nr. 200/2018 darea în administrarea Școlii Populare de Arte şi 

Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy a imobilului situat în 

comuna Bățani, aflat în proprietatea publică a județului Covasna, în vederea desfășurării 

activității unui centru de agrement.  

• S-a aprobat prin Hotărârea nr. 217/2018 trecerea din domeniul public al Județului Covasna și 

din administrarea Consiliului Județean Covasna în domeniul public al Municipiului Sfântu 

Gheorghe și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a unui teren în 

suprafață de 82 mp în vederea realizării unui spațiu pietonal în centrul Municipiului Sfântu 

Gheorghe în cadrul proiectului POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectul Specific 4.1 

"Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investițiile bazate pe 

planurile de mobilitate urbană durabil”.  

 

8. DOMENIUL ACHIZIȚII PUBLICE  

 

În cursul anului calendaristic  2018 Compartimentul de achiziţii publice a finalizat în total 13 

(treisprezece) proceduri de achiziţii publice, din care 5 (cinci) au ca obiect contracte de furnizare, 4 

(patru) contracte de servicii şi 4 (patru) contracte de lucrări. Din totalul de 13 (treisprezece) 

proceduri publicate pe SEAP, 12 (douăsprezece) au fost finalizate iar 1 (una) este în desfășurare.  

În cursul anului calendaristic 2018 au fost anulate 7 (șapte) proceduri de achiziții publice. 

Totodată, în cursul anului 2018 nu s-a depus nicio contestație legată de procedurile de achiziții publice. 

În urma procedurilor de achiziții publice finalizate în anul 2018 s-au încheiat contracte cu 

valoare totală de 31.419.537,50 lei cu TVA, din care contracte de furnizare cu valoare totală de 

2.890.129,39 lei cu TVA, contracte de servicii cu valoare totală de 617.385,15 lei cu TVA şi contracte 

de lucrări cu valoare totală de 27.912.022,96 lei cu TVA. 
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Pe lângă procedurile de achiziție, în cursul anului calendaristic 2018 Compartimentul de achiziţii 

publice a realizat prin intermediul Catalogului SEAP și a ținut evidența a 74 achiziții directe în valoare 

totală de 1.153.183,64 lei fără TVA. 

Prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) s-au realizat/finalizat în total 86 

(optzecișișase) de achiziții publice (12 proceduri de achiziții + 74 de achiziții directe). 

Durata medie a unui proces de achiziţie publică pe categorii de achiziții (cu excepția procedurilor 

la care s-au depus contestații la care durata poate fi și de peste 12 luni) variază estimativ după cum 

urmează:  

 Contracte/acorduri cadru de furnizare: 3 luni 

 Contracte de servicii: 4 luni 

 Contracte/acorduri cadru de lucrări: 5,5 luni 

 

Compartimentul achiziții publice a elaborat în ultimul trimestru a anului 2018 documentul 

„Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2019”, pe baza referatelor de necesitate solicitate 

de compartiment și transmise de compartimentele interne ale Consiliului Județean Covasna, care 

cuprinde totalitatea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru pe care Județul Covasna prin 

Consiliul Județean Covasna în calitate de autoritate contractantă intenţionează să le atribuie în decursul 

anului 2019. Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2019, ca instrument managerial, este 

utilizat pentru planificarea şi monitorizarea portofoliului de procese de achiziţie la nivel de autoritate 

contractantă, pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor şi pentru verificarea modului 

de îndeplinire a obiectivelor din strategia locală/regională/naţională de dezvoltare, acolo unde este 

aplicabil. 

 

 

9. DOMENIUL MANAGEMENTULUI PROIECTULUI  

 

Pe parcursul anului 2018 au fost depuse următoarele proiecte în vederea solicitării de finanțări 

externe: 

1. Extindere, modernizare Școala Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe și demolare garaj 

și magazie 

Valoarea totală a proiectului este de 13.106.393 lei. Cofinanțarea și cheltuielile neeligibile 

suportate de Consiliul Județean Covasna sunt de 6.471.025,39  lei. Proiectul „Extindere, modernizare 

Școala Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe și demolare garaj și magazie” a fost admis în urma 

verificării conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare, conform Scrisorii de 

informare nr. 22848/02.07.2018. Prin Scrisoarea nr. 44390/28.11.2018 ADR Centru ne-a informat că 

proiectul depus a fost inclus în lista de rezervă.  

 

2.  Extinderea unității de primire urgențe la Spitalul Județean de Urgență ,,Dr. Fogolyán 

Kristóf” – Sfântu Gheorghe.  

Valoarea totală a proiectului este de 7.888.157 lei. Cofinanțarea și cheltuielile neeligibile  ale 

proiectului suportate de Consiliul Județean Covasna sunt de 1.226.634 lei. Proiectul a fost acceptat 

pentru finanțare și a fost încheiat contractul de finanțare. 
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3. Implementarea planurilor de management ale ariilor naturale protejate Munții Bodoc-

Baraolt, Mestecănișul de la Reci, Tinovul Apa Roșie, Dealul Ciocas-Dealul Vițelului. 

Valoarea totală a proiectului este de 18.980.064,02 lei. Cofinanțarea și cheltuielile neeligibile  

ale proiectului suportate de Consiliul Județean Covasna este de 2.535.710,96 lei. Acest proiect a fost 

respins. 

4. Îmbunătățirea accesului populației din județele Harghita și Covasna la servicii medicale 

de urgență.  

Valoarea totală a proiectului este de 12.134.972,05 lei. Cofinanțarea și cheltuielile neeligibile 

ale proiectului suportate de Consiliul Județean Covasna este de 0 lei. Județul Covasna prin Consiliului 

Județean Covasna are calitatea de partener la acest proiect. Proiectul a fost acceptat pentru finanțare, a 

fost încheiat contractul de finanțare și a fost implementat în cursul anului 2018. 

5. Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația 

județelor Harghita și Covasna.  

Valoarea totală a proiectului este de 3.953.403,28 lei. Cofinanțarea și cheltuielile neeligibile  

ale proiectului suportate de Consiliul Județean Covasna este de 0 lei. Județul Covasna prin Consiliului 

Județean Covasna are calitatea de partener la acest proiect. Proiectul a fost acceptat pentru finanțare, a 

fost încheiat contractul de finanțare și a fost implementat în cursul anului 2018. 

 

Pe parcursul anului 2018 au fost semnate următoarele contracte de finanțare: 

1. Reabilitarea drumului județean DJ 122B ( 0+000-km 3+830), DJ 122 (Km 0+000-

26+544) -DJ 131 (km21+670-km22+830)-DJ 131B (km 12+978-km 14+318)  în 

lungime de 33,077 km. Valoarea totală a proiectului este de  87.979665,77 lei. 

Cofinanțarea și cheltuielile neeligibile suportate de Consiliul Județean Covasna sunt de 

4.612.120  lei. Proiectul a fost acceptat pentru finanțare și a fost încheiat contractul de 

finanțare nr. 952/06.02.2018. 

2. Reabilitare drum judeţean "Interjud Covasna - Harghita" tronson Covasna DJ 131 

km 22+830-38+621 în lungime de 15,734 km. Valoarea totală a proiectului este de 

47,139,095.75 lei. Cofinanțarea și cheltuielile neeligibile ale proiectului suportate de 

Consiliul Județean Covasna este de 1.528.340, 26 lei. Proiectul a fost acceptat pentru 

finanțare și a fost încheiat contractul de finanțare nr. 1580/2017. 

 

Pe parcursul anului 2018 au fost implementate următoarele contracte de finanțare: 

1. Reabilitarea ansamblului Muzeului Național Secuiesc – Sfântu Gheorghe.  

Valoarea totală a proiectului este de 21.816.149,76 lei. Cofinanțarea și cheltuielile neeligibile 

ale proiectului suportate de Consiliul Județean Covasna sunt de 5.316.032,60 lei. Proiectul se 

află în perioada de implementare. 

2. StartUp Now! Dezvoltare prin antreprenoriat pentru Regiunea Centru.  

Valoarea totală a proiectului este de 11.753.076 lei. Contribuția proprie a Județului Covasna 

este de 11.452,90 lei. Proiectul se află în perioada de implementare. 

Pe parcursul anului 2018 au fost începute întocmirea următoarelor proiecte pentru depunere 

spre finanțare: 

1. Social Economy Start Up - Sprijin pentru înființarea întreprinderilor sociale auto – sustenabile.  
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Valoarea totală a proiectului este de 8.211.809 lei. Contribuția proprie a Județului Covasna este 

de 7.156,18 lei. Județul Covasna prin Consiliului Județean Covasna are calitatea de partener la 

acest proiect.  

2. Dezvoltarea prin dotarea cu echipament de recuperare a Centrului de reabilitare Baraolt.  

Valoarea totală a proiectului este de 283.319,72 lei. Contribuția proprie a Județului Covasna 

este de 53.830,75 lei. 
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II. 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 
 

 

1. SERVICIUL BUGET, FINANȚE ȘI CONTABILITATE 

 

1. REPARTIZAREA PE UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE A 

SUMELOR DIN FONDUL CONSTITUIT LA DISPOZIȚIA CONSILIULUI 

JUDEȚEAN COVASNA DIN COTA DE 17,25% DIN IMPOZITUL PE VENIT 

ESTIMAT A FI ÎNCASAT LA NIVELUL JUDEȚULUI PE ANUL 2018, 

  
pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în 

ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi pentru 

susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală  respectiv repartizarea sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și 

comunale pe anul 2018. 

  

2.  ELABORAREA BUGETULUI CONSILIULUI JUDEŢEAN COVASNA ŞI AL 

INSTITUŢIILOR PUBLICE DE INTERES JUDEŢEAN PE ANUL 2018  S-A 

EFECTUAT ÎN URMA PARCURGERII MAI MULTOR ETAPE DE 

FUNDAMENTARE, ŞI ANUME: 

 
- estimarea veniturilor ce revin bugetului propriu al judeţului din impozite şi taxe, din cote şi sume 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau subvenţii de la bugetul de stat; 

- estimarea sumelor din fonduri externe nerambursabile în contul plăților efectuate și prefinanțări 

pentru programele europene derulate prin consiliul județean; 

- solicitarea propunerilor privind necesarul de credite bugetare aferente instituţiilor publice sau 

activităților finanţate din bugetul consiliului judeţean;  

 - analiza propunerilor de cheltuieli detaliate pe fiecare instituţie şi stabilirea de comun acord a 

nivelului de cheltuieli minime necesare pentru funcţionarea instituţiei respective; 

- fundamentarea şi dimensionarea necesarului de credite pentru programul de investiţii publice, în 

concordanţă cu priorităţile stabilite de instituţiile publice şi conducerea autorităţii publice judeţene. 

 

BUGETUL PROPRIU AL JUDEȚULUI  iniţial pe anul 2018 al  consiliului judeţean 

şi al instituţiilor publice de interes judeţean a fost aprobat prin Hotărârea nr. nr. 

14/2018 a Consiliului Judeţean Covasna, însumând la partea de venituri valoarea de 

133.308.000 lei şi la partea de cheltuieli valoarea totală de 155.800.470 lei. 

 

Având în vedere că în urma aprobării Ordonanței de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor 
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măsuri financiare, începând cu anul financiar 2011 bugetul se împarte în două secțiuni, iar echilibrul 

bugetar se asigură prin utilizarea ca sursă de finanțare a excedentului anilor precedenți.  

Respectând principiul echilibrului bugetar, repartizarea creditelor bugetare pe activităţile 

finanţate din bugetul consiliului judeţean s-a făcut în limita veniturilor totale estimate a se încasa în 

anul 2018 din surse proprii, cote defalcate din impozitul pe venit şi din sumele defalcate din TVA 

repartizate județului prin Legea bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018, asigurându-se astfel, 

funcţionarea în limite normale a tuturor instituţiilor publice de interes judeţean. Din excedentul anului 

2017, în valoare de 71.978.125 lei, s-a asigurat acoperirea financiară a cheltuielilor secțiunii de 

funcționare și de dezvoltare. 

Rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor publice din subordine s-a efectuat pe 

parcursul anului financiar raportat prin aprobarea a 12 hotărâri, majorându-se de 4 ori nivelul surselor 

de venit şi al creditelor bugetare aprobate anterior, iar în 7 ocazii s-a efectuat repartizarea fondului de 

rezervă bugetară pentru noile acțiuni intervenite în cursul anului. 

Bugetul local al Consiliului Judeţean Covasna împreună cu instituţiile publice de sub autoritatea 

s-a a însumat la sfârşitul anului 2018 valoarea de 139.700.010 lei la venituri și de 177.799.040 lei la 

cheltuieli. 

Față de nivelul programat încasările realizate sunt în valoare de 105.201.022 lei. Plăţile 

efectuate în sumă de 116.931.276 lei au fost destinate finanţării următoarelor domenii de activitate: 

 

 

-lei- 

Denumire capitol 
Cod 

capitol 

Credite bugetare 

Plăţi 

efectuate 

Pondere 

din total 

plăți (%) 

anuale 

aprobate 

iniţial 

definitive 

Asigurări şi asistenţă socială (DGASPC 

Covasna) 68.02 50,819,000 66,159,670 62,063,015 53.08 

Cultură, recreere şi religie 67.02 22,634,880 24,976,680 20,707,105 17.71 

Învăţământ (învățământ special, program 

lapte-corn, fructe) 65.02 5,314,000 5,966,490 1,543,575 1.32 

Autorităţi publice şi acţiuni externe 

(aparatul propriu) 51.02 17,931,000 21,165,660 14,907,748 12.75 

Transporturi (întreținere  și reabilitare 

drumuri județene) 84.02 54,231,850 51,875,200 13,690,661 11.71 

Sănătate  66.02 1,570,000 3,831,000 1,238,505 1.06 

Alte acţiuni economice 87.02 1,097,000 1,151,500 1,078,150 0.92 

Alte servicii publice generale 54.02 1,427,240 1,801,340 901,471 0.77 

Apărare (CMJ) 60.02 367,000 367,000 332,831 0.28 

Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 408,500 504,500 468,215 0.40 

TOTAL   155,800,470 177,799,040 116,931,276 100 
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Luând în considerare acoperirea din excedent a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și de 

funcționare, și execuţia de casă a bugetului propriu al județului efectuată de unitatea teritorială a 

trezoreriei statului, evidenţiază că la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2018 a rezultat un excedent 

curent de 60.247.870 lei, din care se vor acoperi creditele bugetare pentru anul următor. 

 În afara cheltuielilor de capital finanțate din excedent, la secțiunea de dezvoltare a bugetului se 

includ și fondurile externe nerambursabile și transferurile destinate investițiilor.  

Principalele investiții realizate din bugetul local în anul 2018 sunt următoarele: 

 aparatul propriu al consiliului județean: Modernizare DJ 103B km 17+750-33+150 Limita 

Județul Brașov-Dobârlău-Bicfalău-Ozun (DN11) - Chilieni (DN12): 77.983 lei; Modernizarea 

DJ 121A Leț-Moacșa km 22+550 - km 28+460, DN 13E-DN11(lucrare)-PNDL 6.147.749 lei; 

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

Boroşneu Mare-DN 13E (P.N.D.L.) 1.945.322 lei; Amenajare rigolă pe DJ 121A km 40+800-

41+344  370.755 lei; Măsuri de conservare în ROSCI0111 Mestecănișul de la Reci și Rezervația 

Naturală VII.9 " Mestecănișul de la Reci și Bălțile de la Ozun-Santionlunca" 176.272 lei; 

Elaborare SF, studii, taxe,avize  pentru proiectul ”Extindere, modernizare Școala Gimnazială 

Specială Sfântu Gheorghe și demolare garaj și magazie” 56.426 lei; Aparatură tehnică pentru 

proiectul "Supraveghere și monitorizare cu camere video a traficului rutier de la punctele de 

intrare/ieșire în/din județul Covasna" 38.913; Dotări independente 325.853 lei; Reabilitare drum 

județean ”Interjud Covasna-Harghita” - Tronson DJ 131 de la intersectia cu DJ 122 până la 

limita județ Harghita (DALI+PT+DDE+avize) 137.266 lei; Reabilitarea drum județean ,,Interjud 

Covasna-Brașov” de la DN 12 La DN13 prin Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și Măierus-

tronson ,,Covasna de la DN12 prin Malnaș Băi, Baraolt până la limita județ Augustin și Măieruș” 

112.436; 

 Centrul Militar Județean Covasna: autoturism 55.000 lei; 

Alte

4.76%

Ordine publică şi siguranţă 

naţională

0.40%

Apărare (CMJ)

0.28%

Alte servicii publice generale

0.77%

Alte acţiuni economice

0.92%

Sănătate 

1.06%

Învăţământ 

1.32%

Transporturi (întreținere  și 

reabilitare drumuri județene)

11.71%

Autorităţi publice şi acţiuni 

externe (aparatul propriu)

12.75%

Asigurări şi asistenţă socială 

(DGASPC Covasna)

53.08%

Cultură, recreere şi religie

17.71%



 22 Consiliul Judeţean Covasna – Raport de activitate – 2018 

 Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Mihai Viteazul” al județului Covasna: Dotări 

independente ( container pentru documente, remorcă dublu ax, autovehicul utilitar) 180.524 lei; 

 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna: Dotări independente (teste 

psiholigice, centrală termică, mobilier bucătărie, sistem de detectare gaze, instalații de detectare, 

semnalizare și avertizare, licențe informatice, autoturism, remorcă auto, laptop) 229.174 lei; 

 Biblioteca Județeană ”Bod Péter”: Dotări independente 28.478 lei; 

 Școala Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe: Dotări independente (imprimantă multifuncțională, 

laptop, aparat de sudură, autoturism, licențe informatice) 130.575.lei 

 Centru Județean de Resurse și de Asistență Educațională Covasna: Dotări independente (copiator 

multifuncțional, test psihologic) 24.490 lei 

 

 

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

local 

 

Prevederile unui buget definitiv neechilibrat în valoare de 135.258.370 lei la venituri și de 

135.766.770 lei la cheltuieli, rezultă din faptul că, corespunzător prevederilor legale, în cazul Spitalului 

județean de Urgență ,,Dr. Fogolyán Kristóf” soldul de la sfârșitul anului precedent în valoare de 

508.400 lei a fost luat în calcul la dimensionarea cheltuielilor acestei instituții. 

Realizarea indicatorilor bugetari se prezintă astfel: 

La venituri, încasările curente însumează 115.807.211, înseamnă 85,62% față de prevederi. 

La cheltuieli, plăţile efectuate sunt în valoare de 115.976.772 lei și înseamnă 85,42% față de 

prevederi.  

Asemănător activităților finanțate exclusiv din bugetul local, și în cazul instituțiilor cu un 

anumit grad de autofinanțare, au fost respectate prevederile legate de măsurile de limitare a 

cheltuielilor bugetare, așa încât ponderea majoritară a plăților efectuate se referă la cheltuielile de 

personal și cheltuielile pentru sporirea bazei materiale.  

Prezentăm structura cheltuielilor  în funcție de clasificația lor funcțională:  

-lei- 

Denumirea instituţiei Cod 

capitol 

Credite bugetare 
Plăţi efectuate 

% 

inițiale definitive col 4/3 

0 1 2 3 4 5 

Spitalul Judetean de  Urgență Dr. Fogolyán 

Kristóf. 
6610 114,488,400 116,751,400 100,399,254 86.57 

Şcoala Populară de Arte şi Meserii 6710 8,195,000 8,956,870 5,856,089 5.05 

Muzeul Naţional Secuiesc 6710 2,961,000 3,161,000 3,127,012 2.70 

Ansamblul de Dansuri Trei scaune - Háromszék 6710 2,893,000 3,053,700 2,897,941 2.50 

Centrul de Cultură al Judeţului Covasna 6710 1,657,000 1,786,700 1,731,956 1.49 

Centrul Județean Pentru Protecția Naturii și 

Salvamont 
8710 1,135,000 1,189,500 1,109,750 0.96 

Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă 

a Persoanelor 
5410 856,000 867,600 854,770 0.74 

  Total 132,185,400 135,766,770 115,976,772 100 
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Bugetul fondurilor externe nerambursabile 

Pentru proiectele finanțate în anul  2018 din sursa precizată în titlu, plățile efectuate au fost 

puse de acord cu autoritățile de implementare ale proiectelor, astfel :  

 Cap. 51.08 – Finanțarea funcționării și a acțiunilor organizate de CENTRUL EUROPE 

DIRECT SF.GHEORGHE, program finanțat de Reprezentanța Comisiei Europene, și finanțarea 

ședinței ordinare a Comisiei de Guvernare a Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale din cadrul 

Consiliului Europei și  Conferința pe tema „Utilizarea limbilor de către autoritățile locale și regionale”. 

finanțat de către Consiliul Europei; 

Cap. 67.08 - Proiectele Ansamblului de Dansuri ”Trei scaune - Háromszék” finanțate de către 

Ministerul Resurselor Umane Ungare pentru realizarea spectacolului ”Mundruc” și pentru finanțarea 

pregătirii membrilor corpului de dans, și programe finanțate de către Fondul Bethlen Gábor pentru 

finanțarea turneelor ansamblului; 

Cap. 67.08 – Proiectele Centrului de Cultură al Județului Covasna finanțate de Ministerul 

Resurselor Umane al Ungariei având ca obiect finanțarea unor programe profesionale și culturale ale 

instituției  

 Faţă de veniturile realizate în sumă de 134.106 lei, cheltuielile efectuate s-au ridicat la 

valoarea de 166.634 lei, fiind posibilă utilizarea excedentului anului precedent pentru acoperirea 

destinațiilor stabilite de finanțator. 

 

 

Spitalul Judetean de  

Urgență Dr. Fogolyán 

Kristóf.

86.57%

Şcoala Populară de Arte 

şi Meserii

5.05%

Muzeul Naţional 

Secuiesc

2.70%

Ansamblul de Dansuri 

Trei scaune - Háromszék

2.50%

Centrul de Cultură al 

Judeţului Covasna

1.49%

Centrul Județean Pentru 

Protecția Naturii  și 

Salvamont

0.96%

Serviciul Public 

Comunitar Judeţean de 

Evidenţă a Persoanelor

0.74%
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3.   ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE REALIZATE ÎN DOMENIUL EXECUŢIEI 

BUGETARE AU FOST 

 
a. Deschiderile de credite bugetare potrivit destinaţiei stabilite în bugetul aprobat, s-au făcut în 

cursul anului în urma analizei solicitărilor depuse de instituţiile judeţene, a fundamentărilor făcute 

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

Analizând totodată disponibilul de credite deschise şi neutilizate reflectat în contul de execuţie al 

consiliului judeţean, s-a stabilit necesarul lunar de alocare de sume defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat aferent acoperirii necesarului de credite bugetare solicitate de instituţii pentru 

perioada următoare, menite să acopere cheltuielile programate.  

 

 b. Conducerea contabilităţii bugetare ale consiliului judeţean 

 evidenţa operativă a încasărilor și plăților pe categorii de venituri și cheltuieli, 

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

 prelucrarea fişei de date privind calculul taxei certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de 

construire/desfiinţare, precum şi a celei de regularizare a taxelor, 

 virarea cotei de 50% din valoarea încasată la taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de construire şi 

a certificatelor de urbanism, la consiliile locale pe a căror rază teritorială se află lucrarea. 

 

c. Efectuarea virărilor de credite 

 evidenţa solicitărilor depuse de instituţii pentru virări de credite 

 analiza împreună cu instituţiile publice de interes judeţean a posibilităţilor de încadrare în 

prevederile bugetare de cheltuieli. 

 întocmirea anexelor pe instituţii şi subcapitole de cheltuieli privind diminuarea creditului bugetar 

la subdiviziunea care prezintă disponibilităţi şi majorarea subdiviziunii la care mijloacele 

financiare sunt insuficiente. 

 conformându-ne prevederilor Legii finanţelor publice locale, conform cărora competenţa de 

aprobare a virărilor de credite în cadrul aceluiaşi capitol bugetar aparţine ordonatorului principal 

de credite.  

 

d. Întocmirea situaţiilor financiare trimestriale și anuale 

 verificarea situaţiilor financiare depuse de instituţii în termenul stabilit, având în vedere 

încadrarea în limitele bugetului aprobat şi concordanţa între indicatori. 

 centralizarea datelor fumizate de instituţii pe fiecare anexă solicitată 

 completarea caietului centralizator al situaţiilor financiare 

 completarea bazei de date pe suport magnetic, verificarea la direcţia finanţelor publice a 

corelaţiilor cerute. 

 - Transmiterea electronică a situațiilor financiare (lunar și trimestrial) în Sistemul Național de 

Raportare FOREXEBUG. 
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2.  COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE 

 

I. Organigrama 

Anexăm Organigrama aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 33/2018 în 

vigoare la 31.12.2018. 

 

- număr posturi aprobate – 115 

- număr posturi ocupate – 99 

- număr posturi vacante – 16 

- posturi de demnitate publică: 

 președinte: Tamás Sándor 

 vicepreședinte: Henning László-János 

 vicepreședinte: Grüman Róbert-Csongor 

- posturi de conducere  

 administrator public: Kovács Ödön 

 secretar al județului: Varga Zoltán 

 arhitect șef: Niste Gabriel Nicolae 

 director executiv: Sztakics István-Attila 

 director executiv: Veres János 

 director executiv adjunct: Domokos Réka 

 director executiv adjunct: temporar vacant 

 șef serviciu: Pénzes Cecilia-Boglár 

 șef serviciu: Baki János 

 șef serviciu: Kozma Karolina-Rozália 

 șef serviciu: Biszok Attila-Zsolt 

 șef birou: Toth Szabolcs Barnabás 
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II. Informații despre managementul resurselor umane: 

 

a.  informaţii despre fluctuaţia de personal: 

În anul 2018, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna s-a înregistrat o 

fluctuație de personal de 7,34%, ca raport între numărul de persoane de persoane plecate și 

efectivul mediu de angajați x 100. 

 

Fluctuația de personal trebuie analizată și din perspectiva managementului resurselor umane, 

după cum urmează: 

 la 2 angajați contractuali le-a încetat de drept contractul individual de muncă, ca 

urmare a pensionării pentru limită de vârstă; 

 la 3 funcționari publici le-a încetat de drept raportul de serviciu, ca urmare a pensionării 

pentru limită de vârstă; 

 unui funcționar public de execuție, care s-a aflat în concediu fără plată pentru motive 

personale, i-a încetat raportul de serviciu cu acordul părților; 

 1 funcționar public de conducere, respectiv arhitectul-șef al județului a fost detașat pe 

o perioadă de 9 luni la Primăria Municipiului Târgu Secuiesc, după care a fost transferat 

în interesul serviciului la o altă unitate administrativ teritorială din județul Brașov;  

 unui funcționar public de execuție i s-a suspendat raportul de serviciu, întrucât se află 

în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani; 

  2 persoane au fost numite pe funcții publice de execuție, ca urmare a susținerii 

concursului de recrutare; 

 1 persoană a fost numită într-o funcție publică de execuție, ca urmare a transferului în 

interes de serviciu; 

 

b. numărul de concursuri organizate: 

 3 concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice și contractuale, după cum 

urmează: 

 1 concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție de auditor 

clasa I, grad profesional superior de la Compartimentul audit public intern, 

organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici și la sediul acesteia, post 

ocupat; 

 1 concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție de 

consilier clasa I, grad profesional debutant de la Secretariatul A.T.O.P., post 

ocupat; 

 1 concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție de 

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

post ocupat; 

 2 concursuri de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru 

personal angajat cu contract individual de muncă și pentru funcționari publici de execuție  
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 1 concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut 

pentru 2 angajați cu contract individual de muncă, respectiv din inspector de 

specialitate gr. I în inspector de specialitate gr. IA pentru 1 angajat din cadrul 

Compartimentului administrativ-gospodăresc și din inspector de specialitate gr. II 

în inspector de specialitate gr. I pentru 1 angajat din cadrul Serviciului de 

administrare a drumurilor județene, candidații au promovat, fiind declarați „admis”; 

 1 concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut 

pentru 2 funcționari publici de execuție care promovează din consilier clasa I, 

grad profesional principal în consilier clasa I, grad profesional superior, respectiv 

1 funcționar public din cadrul Compartimentului juridic și 1 funcționar public din 

cadrul Compartimentului relații externe, candidații au promovat, fiind declarați 

„admis”. 

 1 concurs de promovare în clasă a doi funcționari publici de execuție, care au absolvit 

studii universitare de licență 

 2 funcționari publici de execuție au promovat din referent clasa III, gradul 

profesional superior în consilier clasa I, gradul profesional asistent, respectiv 1 

funcționar public din cadrul Srviciului investiții și patrimoniu și 1 funcționar 

public din cadrul Serviciului managementul proiectelor, candidații au promovat, 

fiind declarați „admis”. 

 

 

c. fluctuaţia la nivelul funcţiilor de conducere:  

La nivelul funcțiilor de conducere din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Covasna, în anul 2018, s-a înregistrat o fluctuație de 1,05%. 

 

d. numărul de funcţii de conducere exercitate temporar: 

În anul 2018 în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna, au fost 

exercitate cu caracter temporar 2 funcții de conducere, respectiv: 

 1 funcție publică de conducere de arhitect-șef la Direcția urbanism și 

administrativ, 

  1 funcție contractuală de conducere de șef serviciu la Serviciul de administrare 

a drumurilor județene 

 

e. venitul mediu, inclusiv sporuri:  

Venitul mediu brut pe anul 2018, inclusiv sporurile și majorările, este de 729.607,50 

RON/lună. 
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3. COMPARTIMENTULUI ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ, SĂNĂTATE, 

RELAŢII CU ONG-URI 

 

A. PROGRAME FINANȚATE DE CĂTRE CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

În anul 2018 Consiliul Județean Covasna a continuat acordarea de finanțări nerambursabile pentru 

programul de interes județean "Școala după școală" pe baza Hotărâri Consiliului Județean Covasna nr. 

12/2017. 

Cinci unități administrativ teritoriale din mediul rural au depus cereri de solicitare a subvenției 

privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programului "Școală după școală" beneficiind 

de 61.775 lei. 

 

B. PROGRAMUL PRIMUL GHIOZDAN 2018 

Prin Hotărârea nr. 229/2016 Consiliul Județean Covasna s-a aprobat Programul multianual 2017-2020 

„Primul Ghiozdan” în vederea susținerii învățământului școlar din județul Covasna. În cadrul acestui 

program s-au distribuit pentru elevii înscriși în clasa pregătitoare la unitățile de învățământ de pe raza 

județului Covasna pentru anul școlar 2018-2019 un număr de 2025 de ghiozdane echipate cu un set 

minim de rechizite școlare și alte materiale didactice, în valoare totală de 114.945 lei. 

  

                                 
 

C. FINANȚAREA PROGRAMELOR SPORTIVE 

Pe baza hotărârii nr. 165/2017 în data de 16 octombrie 2017 s-a aprobat regulamentul privind 

condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii 

educației fizice și sportului nr. 69/2000. Pe baza regulamentului s-a aprobat alocarea din bugetul local 

al Județului Covasna finanțare pentru două programe sportive ale Asociației Clubul Sportiv Sepsi-SIC: 

- programul "Participarea ACS Sepsi-Sic în competițiile oficiale FRB și FIBA, sezon 

competițional 2017-2018 (Liga Națională de baschet feminin, Cupa României, Liga 1 și FIBA 

Eurocup "  suma de 1.105.200 lei pentru anul 2018. 

- programul ”Participarea ACS SEPSI-SIC în toate competițiile oficiale ale Federației Române 

de baschet FIBA, sezon competițional 2018-2019, junior și seniori (Liga de Baschet Feminin, 

Cupa României, Liga 1 și FIBA Eurocup, baschet 3x3, campionate de copii și juniori pe grupe 

de vârstă, e.t.c.) respectiv în competițiile oficiale ale Federației Române de Tenis de Masă 

(Baraj de calificare în Divizia B și competițiile Diviziei B) suma de 686.000 lei pentru anul 

2018.   
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Din alte 14 proiecte depuse s-a acordat finanțare nerambursabilă pentru 9 programe în valoare 

totală de 124.270 lei. În total au fost aprobate programe în valoare de 1.915.470 lei, din care realizate 

și decontate în valoare de 1.702.766,21 lei. 

 

D. DERULAREA PROGRAMULUI GUVERNAMENTAL „LAPTE, CORN ŞI A 

PROGRAMULUI CONSUM DE FRUCTE ÎN ŞCOLI” 

Ca urmare a modificării cadrului legislativ european prin unificarea programului de încurajare a 

consumului de fructe și legume în școli, s-a adoptat Ordonanța de Urgență nr. 13/2017 privind 

aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene și Hotărârea 

Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-

2023. 

În acest sens Consiliul Județean Covasna a adoptat Hotărârea nr. 64/2018 cu privire la stabilirea 

produselor și a măsurilor educative în cadrul Programului pentru școli al României pentru anii școlari 

2018-2022 și a demarat licitația deschisă pentru achiziționarea produselor di cadrul programului 

respectiv corn, biscuiți, lapte UHT și mere.  

 

E. ALTE ACTIVITĂȚI DE SPRIJIN CULTURAL 

Prin Hotărârea nr. 101/2018 cu privire la aprobarea unui Contract de cofinanțare între județul Covasna 

și Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Harghita, a fost finanțată competiția ciclistă „Turul Ciclist 

al Ținutului Secuiesc, ediția a XII-a - 2018, cu suma de 26 983 de lei. 

Prin Hotărârea nr. 80/2018 s-a aprobat încheierea unui Acord de asociere între Județul Covasna, 

comuna Bodoc  și Federația Ecvestră Română, prin care s-a susținut desfășurarea „Campionatului 

Internațional de Atelaje cu Doi Cai”, etapa a III-a, 6-8 iulie 2018, cu suma de 23 333 de lei. 

Prin Hotărârea nr. 181/2018 s-a aprobat încheierea unui contract de asociere între Județul Covasna, 

Instituția Prefectului – județul Covasna și Fundația „Mihai Viteazul” în vederea organizării și finanțării 

Zilei Naționale a României în anul 2018, cu suma de 33 000 de lei. 
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4. COMPARTIMENTUL INFORMATIC 

 

În anul 2018, Compartimentul Informatic, din cadrul aparatului propriu al Consiliului Județean 

Covasna, a asigurat buna funcționare a rețelei de calculatoare, atât la nivel de servere cât și la nivel de 

stații de lucru 

- a fost asigurată protecția antivirus la nivelul serverelor, stațiilor de lucru precum și cutiilor 

poștale; 

- au fost luate măsuri pentru protecția datelor (backup-uri) în caz de pierderi accidentale; 

- au fost verificate zilnic actualizările (update-uri) programelor, aplicațiilor de rețea (Legis, 

SEPM, Java) precum și a sistemelor de operare. 

 

Compartimentul informatic s-a preocupat de asigurarea consumabilelor necesare pentru 

echipamentele din dotare (multifuncționale, imprimante), precum și de întreținerea și funcționarea 

acestora. 

S-a asigurat zilnic consultanță tehnică pentru personalul din cadrul aparatului propriu. 

Totodată s-au achiziționat echipamente noi (imprimantă multifuncțională) și piese de schimb 

necesare bunei funcționări. 
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III. 

DIRECȚIA URBANISM ȘI ADMINISTRATIV 
 

 

 

1. Compartimentul Urbanism și GIS 

 

În cursul anului 2018 în cadrul Compartimentului urbanism și G.I.S., respectiv Compartimentul 

control urbanism, au fost: 

 emise 719 certificate de urbanism; 

 emise 321 autorizații de construire/desființare; 

 regularizări de taxă aferente emiterii autorizațiilor de construire/desființare (după terminarea 

lucrărilor): 259 cazuri; 

 au fost discutate în ședința Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism 

(CTATU) 46 documentații de urbanism (PUZ/PUD) și emise 46 de avize; 

 Avize structură de specialitate emise către UAT-uri care au în structura primarului funcționar 

public cu atribuții în  domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării 

lucrărilor de construcții – 63 buc; 

 Avize emise în cadrul ședințelor  CTE (Comisia Tehnico-Economică) pentru lucrări ce se 

finanțează din bani publici  – 59 buc; 

 Membrii compartimentului urbanism şi și control în urbanism participă la diferite comisii, cum 

ar fi: C.T.A.T.U (Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism), C.T.E. (Comisia 

Tehnico-Economică), Comisia Judeţeană de fond funciar, Comisia de Analiză Tehnică din 

cadrul Agenției pentru Protecția Mediului, etc. 

 Transmiterea lunară a bazei de date solicitate în format electronic la I.S.C. și la Institutul 

Român de Statistica; 

 program zilnic de relații cu publicul și coordonarea activității primăriilor din punct de vedere 

urbanistic (personal și prin telefon); 

 45 de UAT în județ, dintre care 2 municipiu și 2 orașe au structura de specialitate în aparatul 

primarului, condus de arhitectul șef. Orașul Covasna nu are arhitect șef, de aceea avem 

convenție pentru asigurarea nivelului de competență tehnică în domeniului autorizării executării 

lucrărilor de construcții la nivelul primăriei. În această situație se află încă 29 de comune din 

județ. Restul de 11 au în aparatul de specialitate angajat-funcționar public cu atribuții în 

domeniul urbanismului. 

 

2. Compartimentul administrativ - gospodăresc 

 

Pe parcursul anului precedent personalul din cadrul Compartiment administrativ-gospodăresc şi-a 

desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în termenele prescrise. 

Volumul de muncă și în anul 2018 a fost diversificat, cum ar fi: 



 32 Consiliul Judeţean Covasna – Raport de activitate – 2018 

- achiziţionarea materialelor consumabile ( rechiziție de birou, materiale de curățenie, materiale de 

electricitate, alte materiale de întreținere) ce se încadrează în categoria cumpărării directe,  

- am procedat la legarea, inscripționarea Monitoarelor Oficiale al Județului Covasna 2017, a 

dosarelor de hotărâri ale Consiliului Județean Covasna, respectiv dosarelor de dispoziții ale 

Președintelui CJCv 2014,  

- am procedat la achiziționarea diferite registre, 

- având în vederea modificarea Legii nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului am procedat 

la achiziționarea stemelor 

- împreună cu Compartimentul achiziții publice și celelalte compartimente din cadrul aparatului 

propriu de specialitate ale Consiliului Județean Covasna s-a întocmit Programul anual al 

achizițiilor publice pe anul 2019 pentru activitățile ce se delurează prin Compartimentul 

achiziții publice, 

- verificarea, completarea  fişelor individuale de PSI şi a protecţiei muncii,  

- efectuarea transferurilor de bunuri între responsabilii de bunuri, ( întocmire note de recepție 

respectiv  bon de mișcare) 

- întocmirea pontajelor Direcției urbanism și administrativ 

- întocmirea comenzilor pentru diferite achiziții de materiale și servicii 

- Compartimentul a asigurat condiții optime deșfăsurării ședințelor de delegații permanente și de 

Consiliul Județean, prin amenajarea sălilor și a unor activițăți minime de protocol 

- asigurarea întreţinerii, menţinerii ordinii şi curăţeniei în sediul Consiliului Judeţean Covasna, în 

toate sectoarele de activitate 

- încheierea contractelor cu furnizorii de utilități, precum și urmărirea derulării acestor contracte, 

încheierea contractului de energie electrică achiziționat prin intermediul Bursa Română de 

Mărfuri 

- întocmirea documentelor necesare pentru aprobarea achitării contravalorilor facturilor de gaz, 

energie electrică, facturi telefonice (fix şi mobil), cheltuieli de apă, canal şi salubritate, ținerea 

evidenței acestora, arhivarea și păstrarea documentelor conform Legii. 

 

 Pe lângă activitatea curentă, personalul de deservire s-a îngrijit de întreţinerea şi remedierea 

tuturor defecţiunilor apărute la instalaţiile de încălzire, apă, canal şi electricitate, păstrarea în stare de 

funcţionare a mobilierului din dotare şi a celorlalte obiecte.  

În perioada  noiembrie- decembrie 2018 s-a organizat şi desfăşurat inventarierea anuală a 

bunurilor materiale şi a valorilor băneşti care alcătuiesc patrimoniul Consiliului Judeţean Covasna în 

baza Dispoziţiei emisă de preşedintele Consiliului Judeţean Covasna.  

În urma inventarierii anuale a bunurilor materiale care alcătuiesc patrimoniul Consiliului 

Judeţean Covasna Compartimentul administrativ-gospodăresc a inițiat casarea și declasarea acestor 

bunuri materiale.  
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IV. 

CABINETUL PREȘEDINTELUI 
 

În cursul anului 2018 Cabinetul Președintelui și-a îndeplinit atribuțiile în conformitate cu 

Regulamentul de Organizare și Funcționare. Astfel, au fost realizate sarcinile primite de la preşedintele 

Consiliului Judeţean. Am stabilit, coordonat, și am realizat programul domnului președinte pentru 

deplasările în țară și am asigurat lucrările de secretariat în cabinet. 

 Biroul de presă a redactat corespondențele președintelui, articolele și comunicatele de presă. 

Aceste articole au fost publicate și pe site-ul web al instituției. Totodată colegii responsabili cu presa 

au asigurat accesul ziariștilor la evenimentele organizate de instituție.  

Conducerea instituției a organizat conferințe de presă unde au fost invitați reprezentații presei 

scrise și vorbite din județ și din țară. Cu aceste ocazii au fost dezbătute subiecte de actualitate cu 

impact mediatic, concluzii și proiecte și nu în ultimul rând proiecte de investiții priorități și planuri de 

dezvoltare pe mai multe paliere. Aceste conferințe de presă au fost organizate ori de câte ori a fost 

nevoie pentru a veni în întâmpinarea doleanțelor populației. 

Și în cursul anului 2018 am continuat seria de conferințe de presă „InfoJudeţean”, aceasta fiind 

un eveniment lunar în cadrul căruia președintele CJ Covasna, Tamás Sándor relatează despre 

rezultatele și întâmplările administrației publice județene și ale instituțiilor. 

 

 Prin serviciul de secretariat am asigurat evidenţa, ordonarea şi arhivarea documentelor 

specifice activităţii preşedintelui, respectiv a fost întocmită lunar Foaia colectivă de prezenţă pentru 

conducerea executivă a consiliului judeţean și pentru compartimentele aflate în subordinea 

președintelui, cu excepția Serviciului de administrare a drumurilor județene, pe care aceștia o 

înaintează direct Compartimentului resurse umane. 

Pe parcursul anului 2018 s-a continuat cu metoda care a dat cele mai bune rezultate privind 

comunicarea în cele cinci regiuni: lunar se organizează întâlniri cu primarii, în cele patru microregiuni 

din județ, respectiv trimestrial în zona Întorsura Buzăului, astfel asigurându-se comunicarea cu 

primarii localităţilor din judeţ în vederea derulării evenimentelor şi a diferitelor programe organizate în 

parteneriat cu Consiliul Judeţean, respectiv în vederea discutării problemelor apărute în proiectele de 

dezvoltare. Totodată s-a elaborat de către colegii din cabinet, responsabili pentru editare, informări 

către populație legate de unele investiții în localitățile din județ. 

Membrii cabinetului au coordonat şi asigurat planificarea, organizarea şi desfăşurarea tuturor 

manifestărilor, programelor şi diferitelor evenimente organizate de către Consiliul Judeţean Covasna, 

în parteneriat cu instituţiile subordonate, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor 

materiale şi financiare aprobate în acest scop.  

 

Printre evenimentele importante organizate în anul 2018 în ordine cronologică pot fi evidențiate:  

– inaugurare Birou judeţean de informare turistică, 
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– decernarea Premiului “Háromszék” Pentru Cultură și prezentarea romanului biografic ”Al cincilea 

aparat - Viețile lui Kati Szabó”, lucrare care prezintă cariera multiplei campioane olimpice la 

gimnastică artistică, 

– aniversarea împlinirii a 50 de ani de existenţă a Şcolii Populare de Arte şi Meserii din Sfântu 

Gheorghe, 

– semnarea Contractelor de finanţare cu fonduri europene în vederea modernizării drumului 

interjudeţean Braşov-Covasna. Prin acest proiect, în cele două judeţe, se vor reabilita aproximativ 50  

km de drumuri. În judeţul Covasna, proiectul vizează modernizarea a 33 km de drum, sector situat 

între Malnaş Băi–Micfalău–Bățanii Mari–Biborțeni–Baraolt–podul de la Augustin, iar în judeţul 

Braşov, proiectul reprezintă modernizarea totală a unui sector de drum în lungime de 15,5 km, cuprins 

între localităţile Augustin–Ormeniş–Apaţa–Măieruş. Valoarea cumulată a celor două proiecte este de 

peste 190 milioane lei, iar lucrările trebuie finalizate până în 2021. 

– demararea programului de finanțare StartUp Now. Proiectul StarUp Now va ajuta 400 de persoane 

din regiune să își dezvolte competențele antreprenoriale, iar cele mai bune planuri de afaceri primesc o 

finanțare de 40.000 euro fiecare.   

– la limita judeţelor Harghita şi Covasna, a avut loc semnarea contractelor de finanțare ale celui de-al 

doilea proiect cu finanţare din fonduri europene şi care vizează reabilitarea drumurilor judeţene din 

zona Baraoltului, în judeţul Covasna se va reabilita şi drumul judeţean dintre localităţile Baraolt, – 

Tălişoara – Vârghiş. Contractul de finanţare semnat în luna februarie vizează modernizarea tronsonului 

vizează de drum cuprins între localităţile Malnaş-Băi – Micfalău – Băţanii Mari – Biborţeni – Baraolt 

şi podul de la Augustin. 

– inaugurarea podului reconstruit de la Brateş peste pârâul Covasna,  

– concurs național şi internaţional de atelaje în comuna Bodoc, 

– primul festival naţional barbecue, Transylvanian BBQ Festival şi Agrofest, 

– reuniunea organizată de Comisia de Guvernanță a Congresului Autorităților Locale și Regionale al 

Consiliului Europei și CJ Covasna la Băile Bálványos, la care au participat reprezentanții 

administrațiilor publice locale și regionale din 47 state membre ale Consiliului Europei.   

– semnarea contractului de execuţie privind modernizarea drumului județean 121A, dintre localităţile 

Boroșneu Mare şi Întorsura Buzăului şi care leagă zona Întorsurii Buzăului de judeţul Covasna, 

– primul Festival „Forgács ” din scaunul Orbai. Scopul acestui festival, care îşi propune să prezinte 

meşteşugurile tradiţionale de altădată, este acela de a întări simţul identităţii localnicilor din zona 

Covasna, în acelaşi timp oferind turiştilor ocazia să facă o incursiune în viaţa, tradiţiile şi cultura 

secuilor. 

– în cadrul programului „Primul ghiozdan“, peste 2.050 de mici elevi, care s-au aşeazat pentru prima 

oară în băncile şcolii au primit și în acest an un pachet cadou consistent din partea Consiliului  

Judeţean (CJ) Covasna.  

– Festivalul Deliciilor Dulci și Sărbătoarea Apei Minerale – Aquarius, 

– Parada  Cârnaţilor, ediţia a XVI-a, şi Festivalul Verzei, 

– inaugurarea sistemul de alimentare cu apă în Brateş, Telechia şi Pachia. Valoarea lucrărilor este de 

1,5 milioane euro, iar contractul finanţare a fost semnat cu Ministerul Dezvoltării în anul 2014. 

– Festivalul de toamnă din Baraolt,  
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Reînnoirea bazelor de date este o muncă continuă: astfel avem baze de date cu informaţii despre 

primari, consilieri judeţeni, oameni de afaceri, ONG, școli și conducerea acestora etc. Tot pentru buna 

informare a cetățenilor avem campanii de informare a cetățenilor prin afișe și pliante pentru 

promovarea imaginii corecte a instituției Consiliului Județean Covasna. Știrile sunt actualizate și sunt 

postate pe site-ul instituției. (www.cjcv.ro)  
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V. 

SERVICIUL DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR JUDEŢENE 
 

 

În anul 2018, în cadrul administrării drumurilor publice Serviciul de Administrare a 

Drumurilor Judeţene a avut următoarele activităţi: 

A. asigurarea efectuării lucrărilor de întreţinere pe drumurile judeţene; 

B. investiţii; 

C. iniţierea, organizarea şi participarea la derularea procedurilor de achiziţii publice de 

atribuire a contractelor de lucrări, furnizare şi servicii legate de administrarea drumurilor, 

elaborare proiecte de hotărâri; 

D. eliberarea de acorduri şi autorizaţii pentru amplasamentele obiectivelor propuse a fi 

construite în zona drumurilor judeţene; 

E. revizii curente ale drumurilor, podurilor şi pasajelor; 

F. revizii speciale ale drumurilor, podurilor şi pasajelor; 

G. lucrări de întreţinere şi de toaletizare a drumurilor judeţene executate cu autospeciala 

multifuncţională UNIMOG 400; 

H. urmărirea execuţei lucrărilor, verificarea situaţiilor de lucrări,  recepţionarea şi decontarea 

lucrărilor; 

I. coordonarea activitaţii de transport auto al Consiliului Judeţean Covasna (întocmirea 

documentelor specifice activitatii, aprovizionarea cu piese de schimb, combustibil, etc.).  

 

A. ASIGURAREA EFECTUĂRII LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE PE 

DRUMURILE JUDEŢENE 

Serviciile şi lucrările  de întreţinere plătite din bugetul local pe drumurile judeţene, au fost: 

1) Servicii şi lucrări de Întreţinere curentă pe timp de iarnă;  

2) Lucrări de Întreţinere curentă pe timp de vară;  

3) Lucrări de Întreţinere periodică; 

4) Alte cheltuieli aferente administrării şi întreţinerii drumurilor judeţene. 

 

1) Serviciile şi lucrările de Întreţinere curentă pe timp de iarnă au constat din :  

a) servicii pentru deszăpeziri şi combaterea lunecuşului în perioada 

 1 decembrie 2017 - 31 martie 2018 şi s-au cheltuit 1.587.396181 lei; 

b) servicii pentru deszăpeziri şi combaterea lunecuşului în perioada 

1 noiembrie 2018 -15 decembrie 2018 care au costat 566.863,27 lei. 

 

Total servicii de întreţinere curentă pe timp de iarnă achitate în anul 2018: 2.154.259,45 lei 

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

S-au cheltuit în total 502.532,64 lei după cum urmează: 

a) Plombări: 

S-au executat plombări pe drumurile judeţene în cantitate totală de 

6.932 mp în valoare totală de 396.116,75 lei. În Anexa 1 este prezentată centralizatorul 

cantitativ şi valoric a plombărilor; 

b) Întreţinere drumuri şi sectoare de drumuri pietruite 

Întreţinere curentă DJ 121A pe sectorul pietruit, Moacșa - Angheluș între km 30+500 - 

km 35+100, care a costat 106.415,89 lei. 

c) Întreţinere podeţe: 

Lucrările de acest fel  nu s-au efectuat. 
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3) La lucrări de Întreţinere periodică, s-au executat lucrări în valoare totală de 2.236.218,43 

lei după cum urmează: 

a) Covoare bituminoase 

s-au executat covoare bituminoase pe drumurile judeţene în cantitate totală de 

31.248,00 mp în valoare totală de 1,266,586.78 lei. 

b) Asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere 

 cu forţe proprii S.A.D.J. prin formaţiunea de lucru a executat lucrări în 

vederea asiguării siguranţei rutiere constând în plantarea a 55 buc. stâlpi 

pentru indicatoare rutiere, montarea a 133 bucăţi de indicatoare rutiere 

precum și folosirea de către formaţiunea de lucru – 50 găleți mixtură stocabilă; 

 s-au achiziţionat marcaje rutiere pentru semnalizarea orizontală de 36.279mp, 

în valoare totală de 895.644,73lei (situaţie prezentată în ANEXA 2); 

 panouri și indicatoare de orientare, în valoare de 73.986,92 lei; 

 cu forţe proprii s-au executat lucrări de toaletizare ale drumurilor cu 

autospeciala multifuncţională UNIMOG 400 pentru asigurarea vizibilităţii 

circulaţiei rutiere, activitate descrisă mai detaliat la punctul G.  

Pentru asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere s-au cheltuit în total 969.631,65 lei. 

 
 

4. Alte cheltuieli aferente administrării şi întreţinerii drumurilor judeţene în valoare totală de 

66.16,11 lei constând în: 

 Servicii de cadastru și întabulare pentru interjud CV-HR, executat de György 

Ede Zsolt P.F.A, care a costat 10.000,00 lei. 

 Achiziţionarea de  mixtură stocabilă, folosită de formaţiunea de lucru a 

Serviciului de Administrare a Drumurilor Judeţene la întreţinerea drumurilor - 

4.744,53 lei. 

 Diferența cotei de 0,7 % diferența de plată către Inspectoratul de Stat în 

Construcții pentru lucrarea ,,Modernizare DJ 121B Sf. Gheorghe - Arcuș", care 

a costat 4.080,68 lei. 

 Servicii tehnice de eliberare documente pentru tăierea arborilor de pe DJ 121A, 

km 22+550-28+460,de la ocolul Silvic privat Târgu Secuiesc, care a costat 

190,00 lei. 

 Servicii de tăiere arbori pe DJ 121A, km 22+550-28+460, S.C. ALPAMAYO, 

care a costat 10.054,91  lei. 

 Servicii de desinsecție, dezinfecție și deratizare, care a costat 4.760,00 

lei.,Servicii prestate de cantonieri în valoare de 7.558,92 LEI 

 Nisip și servicii de trasnport nisip în zonele afectate de inundații iunie –iulie 

2018- 3 curse Zoltan- Bacel și 3 curse Zoltan Catalina- în valoare de 5853,27 

lei 

 Alte cheltuieli pentru buna desfășurare a activității SADJ-ului (achiziționare de 

produse, contravaloare servicii de parcare), care a costat 18.773,80 lei. 

 

 

 

 

 

 

TOTAL pentru asigurarea efectuării serviciilor şi executarea lucrărilor de întreţinere de vară 

şi iarnă pe drumurile judeţene s-au cheltuit: 4.959.026,63 lei 
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B. INVESTIŢII 

Din aceşti bani s-au realizat: 

 

 

Nr. 

Crt. 
Drumul Denumirea lucrării, serviciului sau produsului achiziţionat  

Valoare 

achitată   cu 

TVA [lei] 

1 DJ 103B Modernizare DJ 103B km 17+750-33+150 - execuție lucrări 73.482,79 

2 DJ 103B Modernizare DJ 103B km 17+750-33+150 - diriginte de șantier 4.500,00 

3 DJ 121A Modernizare DJ 121A km 22+550-28+460, DN 13E-DN11- execuție lucrări 7.041.973,24 

4 DJ 121A 
Modernizare DJ 121A km 22+550-28+460, DN 13E-DN11- taxe către 

Inspectoratul în Construcții-taxa  0,5 % 
12.586,90 

5 DJ 121A 
Modernizare DJ 121A km 22+550-28+460, DN 13E-DN11-servicii de 

supraveghere lucrări 
17.892,52 

6 DJ 121A 
Modernizare DJ 121A km 22+550-28+460, DN 13E-DN11-servicii de 

asistență tehnică 
31.733,00 

7 DJ 131 
Reabilitare drum județean ,,Interjud Covasna-Harghita” tronson Covasna DJ 

131 km 22+830-38+621-studiu geotehnic 
39.865,00 

8 DJ 131 
Reabilitare drum județean ,,Interjud Covasna-Harghita” tronson Covasna DJ 

131 km 22+830-38+621- servicii de consultanță 
40.460,00 

9 DJ 131 
Reabilitare drum județean ,,Interjud Covasna-Harghita” tronson Covasna DJ 

131 km 22+830-38+621-elaborare proiect ethnic(P.T.) 
24.838,87 

10 DJ 131 
Reabilitare drum județean ,,Interjud Covasna-Harghita” tronson Covasna DJ 

131 km 22+830-38+621-verificare proiect tehnic 
14.250,00 

11 DJ 122 

Reabilitare drum județean ,,Interjud Covasna-Brașov”  de la DN 12 la DN 13 

prin Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și Măieruș-Tronson ,,Covasna de la DN 12 

prin Malnaș Băi, Baraolt, până la limită Județ Augustin și Măieruș- taxă 

prelungire aviz CNAIR 

466,24 

12 DJ 122 

Reabilitare drum județean ,,Interjud Covasna-Brașov”  de la DN 12 la DN 13 

prin Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și Măieruș-Tronson ,,Covasna de la DN 12 

prin Malnaș Băi, Baraolt, până la limită Județ Augustin și Măieruș- taxă 

prelungire aviz CFR Brașov 

137,93 

13 DJ 122 

Reabilitare drum județean ,,Interjud Covasna-Brașov”  de la DN 12 la DN 13 

prin Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și Măieruș-Tronson ,,Covasna de la DN 12 

prin Malnaș Băi, Baraolt, până la limită Județ Augustin și Măieruș-anunț presă 

demararea proiectului 

1.368,50 

14 DJ 121A 
Amenajare rigolă pe DJ 121A km 40+800-41+344- taxe către Inspectoratul în 

Construcții 
1.810,54 

15 DJ 121A Amenajare rigolă pe DJ 121A km 40+800-41+344- execuție lucrare 359.089,42 

16 DJ 121A Amenajare rigolă pe DJ 121A km 40+800-41+344- dirigenție de șantier 4.500,00 

17 DJ 121A Amenajare rigolă pe DJ 121A km 40+800-41+344- asistență tehnică 5.355,00 

18 DJ 121A Reabilitare pod pe DJ 121A, km 22+946-taxă custodie 400,00 

19 DJ 121A 
Reabilitare pod pe DJ 121A, km 31+100 + Modernizare DJ 121A  Moacșa-

Pădureni, km 31+000-32+700-studiu debit 
1.325,30 

20 DJ 121A 
Modernizare DJ 121A KM 0+000-22+550, Întorsura Buzăului- Valea Mare- 

Boroșneu Mic - Boroșneu Mare - DN 13E-taxă avize, acorduri și notificări 
3.912,87 

21 DJ 121A 
Modernizare DJ 121A KM 0+000-22+550, Întorsura Buzăului- Valea Mare- 

Boroșneu Mic - Boroșneu Mare - DN 13E-panou de informare 
1.704,32 

22 DJ 121A 
Modernizare DJ 121A KM 0+000-22+550, Întorsura Buzăului- Valea Mare- 

Boroșneu Mic - Boroșneu Mare - DN 13E-taxă către Inspectoratul în 
112.839,26 
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Construcții-taxa de 0,1% și  0,5 % 

23 DJ 121A 
Modernizare DJ 121A KM 0+000-22+550, Întorsura Buzăului- Valea Mare- 

Boroșneu Mic - Boroșneu Mare - DN 13E-execuție lucrare 
1.819.942,62 

24 DJ 121A 
Modernizare DJ 121A KM 0+000-22+550, Întorsura Buzăului- Valea Mare- 

Boroșneu Mic - Boroșneu Mare - DN 13E-dirigenție de șantier 
7.604,00 

TOTAL 9.622.038,32 

 

 

TOTAL cheltuieli de investiţii şi lucrări de întreţinere pentru drumurile judeţene în anul 

2018, a fost de: 14.581.064,95 lei 

 

C. INIŢIEREA, ORGANIZAREA ŞI PARTICIPAREA LA DERULAREA PROCEDURILOR DE 

ACHIZIŢII PUBLICE DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE LUCRĂRI, FURNIZARE ŞI 

SERVICII LEGATE DE ADMINISTRAREA DRUMURILOR 

 

Pentru toate lucrările de întreţinere şi reparaţii la drumurile judeţene cu finanţare din bugetul 

local, serviciul a participat la organizarea procedurilor de atribuire ale contractelor prin întocmirea 

fişelor de date, elaborarea caietelor de sarcini, , evaluarea ofertelor, întocmirea anexelor la contracte şi 

a asigurat urmărirea execuţei lucrărilor, recepţionarea şi decontarea lucrărilor. 

În anul 2018 s-au inițiat/derulat 2 proceduri de achiziţii publice astfel: 

 

Nr. 

Crt

. 

Drumul Denumirea  lucrării 
Procedura de 

achiziţie 

1.  DJ 131 

„Demolare Pod Metalic existent, construire pod nou peste pârâul Aita 

la km 9+951 și reamenajarea intersecției între drumul județean DJ 

131 și drumul județean DJ 121A, devierea circulației pe drumul 

județean DJ 131 cu pod provizoriu, localitatea Aita Mare, județul 

Covasna 

Procedcură 

simplificată 

2.   Autoutilitare 4x4-3 bucăți 
Procedcură 

simplificată 

 

În afara procedurilor de achiziţie publică au mai fost derulate un număr de 5 achiziţii directe. 

 

D. ELIBERAREA DE ACORDURI ŞI AUTORIZAŢII PENTRU AMPLASAMENTELE 

OBIECTIVELOR PROPUSE A FI CONSTRUITE ÎN ZONA DRUMURILOR JUDEŢENE. 

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

1. Acordul prealabil care se eliberează la cererea beneficiarului la faza de proiectare, pentru 

amplasarea unor construcţii sau instalaţii în zona drumurilor; 

2. Autorizaţia de amplasare şi acces la drum, care se eliberează înainte de începerea 

lucrărilor în zona drumului. 

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

solicitanţi. 

 

În cursul anului 2018 s-au eliberat în total 36 de acorduri prealabile şi autorizaţii de 

amplasare şi acces la drum, în valoare totală de 11.784,45 lei. (ANEXA 3). 
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E. REVIZII CURENTE ALE DRUMURILOR, PODURILOR ŞI PASAJELOR. 

 

Revizia drumurilor, podurilor, pasajelor are ca scop luarea din timp a măsurilor necesare 

desfăşurării circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă şi menţinerea permanentă a drumurilor în stare 

de viabilitate corespunzătoare. S-au verificat: partea carosabilă, acostamentele, taluzurile, şanţurile, 

parapeţii podurilor, indicatoarele de circulaţie, marcajele, lucrările de consolidări şi apărări, plantaţiile, 

podurile, podeţele şi pasajele. 

 

F. REVIZII SPECIALE ALE DRUMURILOR, PODURILOR ŞI PASAJELOR. 

 

Reviziile speciale s-au efectuat conform prevederilor „Normativului indicativ AND 504-2007” 

în baza unui program aprobat de şeful de serviciu. 

 

G. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI DE TOALETIZARE A DRUMURILOR 

JUDEŢENE EXECUTATE CU AUTOSPECIALA MULTIFUNCŢIONALĂ 

UNIMOG 400. 

Tabelul următor cuprinde lucrările efectuate în anul 2018 prin forţe proprii a Serviciului de 

Administrare a Drumurilor Judeţene, cu autospeciala UNIMOG 400, şi formaţiunea de lucru:  

 

Denumirea lucrării U.M. Cantitate 

Tăierea acostamentelor mp 43.300,00 mp 

Cosirea vegetaţiei ierboase hectar 9968,77 

Defişare tufişuri,toaletare arbori,tăiere crengi hectar 5,20 

Plantare stâlpi indicatoare rutiere  buc 110,00 

Reprofilare, săpare șanțuri km 27,00 

Km parcuşi km 4153 

Ore lucrate ore 426 

 

H. URMĂRIREA EXECUŢEI LUCRĂRILOR, VERIFICAREA SITUAŢIILOR DE 

LUCRĂRI, RECEPŢIONAREA ŞI DECONTAREA LUCRĂRILOR. 
 

În cursul anului 2018 s-a urmărit comportarea în timp şi s-a efectuat recepţia finală la un număr 

de 7 lucrări contractate în anii 2015,2016 şi 2017 . (ANEXA 4) 

În anul 2018 Serviciul de Administrare a Drumurilor Judeţene a efectuat urmărirea execuţiei a 

19 lucrări şi servicii, verificarea situaţiilor de lucrări, recepţia la terminarea lucrărilor şi decontarea 

acestora. Lucrările care au necesitat recepţie la terminarea lucrărilor au fost în număr de 7 şi sunt 

prezentate în ANEXA 5. 

 S-au elaborat 19 proiecte de hotărâri: 

1. pentru modificarea anexei nr. 2 la H.C.J. nr. 38/2017- privind aprobarea Documentaţiei de 

Avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţie  „Demolare pod metalic existent, construire pod nou peste pârâul Aita la km 

9+951 și reamenajarea intersecției între drumul județean DJ 131 și drumul județean DJ 

121A, devierea circulației pe drumul județean DJ 131 cu pod provizoriu, localitatea Aita 

Mare, județul Covasna ”. 

2. pentru modificarea H.C.J. nr. 44/2016- privind asigurarea finanţării pentru categoriile de 

cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare 

Locală pentru investițiile ,,Modernizare DJ 103B KM 17+750 – 33+150" limita judeţul 

Braşov – Dobârlău - Bicfalău – Ozun (DN11) – Chilieni (DN12)”, „Modernizare DJ 121A 

KM 0+000 – KM 22+550, Întorsura Buzăului - Valea Mare - Boroşneu Mic - Boroşneu 
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Mare - DN 13E”, ,,Modernizare DJ 121A  Leț-Moacșa, km 22+550-28+460, DN13E-

DN11”, „Demolare Pod Metalic existent, construire pod nou peste pârâul Aita la km 9+951 

și reamenajarea intersecției între drumul județean DJ 131 și drumul județean DJ 121A, 

devierea circulației pe drumul județean DJ 131 cu pod provizoriu, localitatea Aita Mare, 

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

121A, km 22+946” și ,,Înlocuire podeț pe DJ 121A, km 23+985” . 

3. H.C.J. nr. 22/2018 privind aprobarea Notei conceptual și a Temei de proiectare pentru 

obiectivul de investiție ,, Reabilitare pod pe DJ 121A, km 31+100 + Modernizare DJ 121A  

Moacșa-Pădureni, km 31+000-32+700” 

4.  H.C.J. nr. 70/2018- privind aprobarea participării Județului Covasna la ,,Programul de 

stimulare a înnoirii Parcului auto nașional 2017-2019” 

5.  H.C.J. nr. 92/2018- privind aprobarea prețurilor ce vor fi aplicate de societatea comercială 

S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. în calitate de operator în relația cu Județul Covasna 

pentru serviciile de întreținere a drumurilor județene 

6. H.C.J. nr. 104/2018- privind aprobarea solicitării de trecere a unei suprafețe de teren din 

domeniul public al orașului Baraolt și din administrarea Consiliului Local al Orașului 

Baraolt în domeniul public al Județului Covasna și în administrarea Consiliului Județean 

Covasna  H.C.J. nr. 110/2018 – privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor 

publice, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, pentru perioada de iarnă 

2018– 2019 

7. H.C.J. nr. 111/2018- pentru modificarea  anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 112/2014 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, faza 

Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor  indicatori tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţie   „Modernizare DJ 121A KM 0+000 – KM 

22+550, Întorsura Buzăului - Valea Mare - Boroşneu Mic - Boroşneu Mare - DN 13E, 

județul Covasna” 

8. H.C.J. nr. 128/2018- pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 60/2016 cu privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi 

consumul de carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice de interes 

judeţean 

9. H.C.J. nr. 129/2018- privind aprobarea solicitării de trecere în suprafață de 32.091 mp, 

reprezentând stradă comunală situată în comuna Ghelința, sat Ghelința, din domeniul 

public al comunei Ghelința în domeniul public al județului Covasna 

10. H.C.J. nr. 130/2018- privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru 

obiectul de investiție „Modernizare DJ 121A KM 0+000 – KM 22+550, Întorsura Buzăului 

- Valea Mare - Boroşneu Mic - Boroşneu Mare - DN 13E”  

11. H.C.J. nr. 131/2018- privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru 

obiectul de investiție ,,Modernizare DJ 103B KM 17+750 – 33+150" limita judeţul Braşov 

– Dobârlău - Bicfalău – Ozun (DN11) – Chilieni (DN12)”,  

12. H.C.J. nr. 146/2018- privind reglementarea situației juridice a terenului identificat prin 

Cartea Funciară nr. 25973 Ghelința 

13. H.C.J. nr. 173/2018- privind aprobarea solicitării de trecere în suprafață de 6.716 mp, 

reprezentând sector de drum comunal DC 20A situat în comuna Reci, sat Reci, din 

domeniul public al comunei Reci în domeniul public al județului Covasna. 

14. H.C.J. nr. 174/2018- privind aprobarea solicitării de trecere a terenului în suprafață de 

24.686 mp, reprezentând sector de drum comunal DC 20A situat în comuna Ghidfalău, sat 
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Angheluș, din domeniul public al comunei Ghidfalău în domeniul public al județului 

Covasna 

15. H.C.J. nr. 175/2018- pentru modificarea  H.C.J. nr. 92/2018 privind aprobarea prețurilor ce 

vor fi aplicate de societatea comercială S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. în calitate de 

operator în relația cu Județul Covasna pentru serviciile de întreținere a drumurilor județene 

16. H.C.J. nr. 176/2018- pentru modificarea  anexei  la H.C.J. nr. 110/2018 privind încadrarea 

pe niveluri de viabilitate a drumurilor publice, aflate în administrarea Consiliului Judeţean 

Covasna, pentru perioada de iarnă 2018– 2019 

17. H.C.J. nr. 203/2018- privind reglementarea situației juridice a terenului identificat prin 

Cărțile Funciare nr. 25290 și nr.25291 Ghidfalău 

18. H.C.J. nr. 204/2018-privind reglementarea situației juridice a terenului identificat prin 

Cartea Funciară nr. 25906 Reci 

19. H.C.J. nr. 206/2018 - pentru completarea anexei la H.C.J. nr. 110/2018- privind  încadrarea 

pe niveluri de viabilitate a drumurilor publice, aflate în administrarea Consiliului Judeţean 

Covasna, pentru perioada de iarnă 2018– 2019  

 

I. COORDONAREA ACTIVITĂŢII DE TRANSPORT AUTO AL CONSILIULUI 

JUDEŢEAN COVASNA (ÎNTOCMIREA DOCUMENTELOR SPECIFICE 

ACTIVITĂȚII, APROVIZIONAREA CU PIESE DE SCHIMB, COMBUSTIBIL, 

ETC.) 
Alături de activităţile legate de administrarea drumurilor judeţene intră în atribuţiile SADJ-

ului, coordonarea activităţii de transport auto al  Consiliului Judeţean Covasna. Activităţile 

desfăşurate în anul 2017 în acest domeniu au vizat:  

⁻ întreţinerea, repararea şi exploatarea autovehiculelor din dotarea Consiliului 

Judeţean Covasna 

⁻ întocmire de programe de utilizare 

⁻ aprovizionarea lubrifianţilor şi carburanţilor 

⁻ efectuarea înmatriculării vehiculelor, a reviziilor şi inspecţiilor tehnice periodice 

ITP 

⁻ încheierea contractelor, în ceea ce priveşte asigurările obligatorii: RCA şi Casco, 

efectuarea plăţii rovignetelor (taxelor de drum) 

⁻ întocmirea actelor privind consumul de carburanţi şi lubrifianţi 

⁻ întocmirea fişelor activităţilor zilnice pentru fiecare maşină din dotare şi a foilor de 

parcurs. 

În 2018 cheltuielile totale în ceea ce priveşte întretinerea, repararea și exploatarea 

autovehiculelor din dotarea Consiliului Judeţean Covasna s-au ridicat la valoarea de 582.784,59 lei, 

din care: 

a)  Achiziționare autoutilitară 4x4 în valoare de 215.501,86 lei; 

b)  pentru carburanţi: 206.462,50 lei; 

c) asigurări + taxe drum 61.425,62lei; 

d) reparaţii+ revizii şi inspecţii: 99.394,61lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

43 Consiliul Judeţean Covasna  – Raport de activitate  – 2018  

VI. 

COMPARTIMENTUL RELAȚII EXTERNE 
 

 

La baza Programului de Relații externe aprobat prin Hotărârea nr. 41/2018 de către Consiliul 

Județean Covasna pentru anul 2018, a stat politica promovată de conducerea executivă și de plenul 

Consiliului Județean Covasna pentru a extinde cooperarea externă în toate domeniile, corelată cu 

politica externă actuală a României, în calitate de țară membră a Uniunii Europene. Programul de 

acțiuni în domeniul Relațiilor externe a fost aprobat pentru a constitui un mijloc important al 

dezvoltării regionale, economice și sociale a județului Covasna pe scena politicii regionale la nivelul 

Europei. 

Activitatea de relații externe din cadrul administrației publice locale în România se înscrie  în 

contextul prevederilor constituționale și ale autonomiei locale.Activitatea de relații externe a 

consiliului județean ,se desfășoară ca o funcție coparalelă a autonomiei locale. Ea poate fi dezvoltată 

numai în folosul colectivității locale și în limitele competențelor stabilite prin lege. În privința politicii 

externe, Constituția Romaniei (art.91) stabilește atribuțiile instituției Președinției, Guvernului și 

Parlamentului, nefăcând referire la autoritățile locale. În general, în legislația română sunt puține  acte 

normative care să reglementeze activitatea de relații externe pentru administrația publică. Ramân 

atunci ca referință normele cuprinse în Legea 69/1991, art.20 lit. x : “Consiliile locale, județene și 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti pot stabili legături de colaborare, cooperare și înfrățire cu 

localități din străinătate”. Având în vedere că ministerul Afacerilor Externe are atribuții exprese în 

realizarea politicii externe a României și asigurarea coerenței acesteia, rezultă că orice recomandări ale 

acestui minister în privința relațiilor externe sunt deosebit de utile. Interesul deosebit pentru integrarea 

euro-atlantică, relațiile de bună colaborare cu statele vecine și amplificarea legăturilor cu alte state 

vecine sunt direcții importante pentru activitatea externă a statului român și pentru autoritățile locale. 

Astfel, primăriile,consiliile locale și consiliile județene pot stabili legături de colaborare,cooperare și 

înfrățire cu structuri similare din străinătate,dar fără să aducă atingere caracterului de stat național 

unitar al României (obligatie prevazută în Legea 69/1991, art.1 paragraf 4). 

Necesitatea dezvoltării economice locale și județene cât și realizarea unor servicii de interes 

local pot conduce autoritățile locale către o colaborare cu agenți economici străini. Astfel, Legea 

administratiei publice locale, art.20, lit. v precizează: “ colaborarea cu agenți economici din străinătate, 

în scopul realizării unor acțiuni sau lucrări de interes comun”. Prin relațiile externe ale administrației 

publice locale din România se înțelege totalitatea legăturilor și contactelor cu “nerezidenții”, respectiv 

administrațiile publice locale din strainătate, firmele străine, persoanele fizice și juridice străine, 

ambasadele și consulatele străine aflate pe teritoriul țării noastre, diferite organisme si organizații 

internaționale. 

Activitatea de relații externe ale administrației publice locale presupune cunoașterea și 

aplicarea jurisprudenței naționale, cât și a celei internaționale, precum și a normelor de protocol extern. 

In aceeasi ordine de idei, se impune o bună cunoaștere a tratatelor internaționale ale României care 

privesc relațiile externe și cooperarea internațională. 
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Romania, prin recunoașterea “Cartei europene a autonomiei locale”, conferă colectivităților 

teritoriale locale, prin autoritățile administrative proprii, posibilitatea de a coopera, în condițiile 

prevazute de lege, cu colectivități teritoriale locale din alte state. 

De altfel, “Declarația la nivel înalt de la Helsinki” din 1992, semnată și de România 

încurajează cooperarea între comunitățile locale, și autoritățile locale și regionale, în scopul dezvoltării 

unor relații de bună vecinătate între țări. 

“Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale” prevede, de asemenea,că “edificarea 

unei Europe tolerante și unite depinde nu numai de cooperarea dintre state, ci și de bunele relații între 

autoritățile locale, respectând însă Constituția și intregritatea teritorială a fiecărui stat”.În fine, tratatele 

internaționale ale României cu vecinii săi au clauze generale privind relațiile externe între autoritățile 

locale, în sensul că guvernele vor sprijini aceste activități.In context trebuie avut în vedere cadrul 

general al Legii 151/1998 privind dezvoltarea regională în România, care precizează că obiectivul 

prioritar al politicii de dezvoltare regională în România este stimularea cooperării interregionale, 

interne și internaționale.  

 

P R I M I R I: 

 

Urmare a invitației comune trimisă de președinții Consiliilor Județene Harghita și Covasna, 

ambasadorilor Statelor Unite ale Americii, Marii Britanii, Belgiei și Ungariei la București, 

excelențele lor au acceptat să participe la o serie de acțiuni și întâlniri desfășurate în perioada 9-11 

februarie în cele două județe. La Castelul Mikes din Zăbala s-au desfășurat rundele de întrevederi cu 

conducerile administrative județene. Conform tratativelor purtate telefonic cu secretarii de ambasadă, 

în cadrul acestor discuții au fost abordate subiecte de maximă actualitate printre care, situația 

geostrategică, modificările pe harta economică preconizate a fi resimțite ulterior finalizării procesului 

ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană, stadiul tratativelor aderării la spațiul Schengen, inițierea 

și medierea de colaborări economice cu parteneri externi, promovarea celor două provincii ca atracții 

inedite de turism.    

Urmare a întâlnirii oficiale și discuțiilor purtate în luna ianuarie, la sediul Consiliului Județean 

Covasna cu Excelența Sa, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Belarus la 

București, au fost puse bazele unei colaborări concretizate punctual cu o vizită de lucru în data de 20 

aprilie. De comun acord cu Ambasada Republicii Belarus, s-a stabilit ca programul să cuprindă o 

întrevedere cu reprezentanți din mediul de afaceri, zona culturală, educațională încercând împreună să 

inițiem și să lansăm raporturi de colaborare. Astfel, au fost invitați și au participat la discuții, 

reprezentanți ai Camerei de Comerț și Industrie Covasna, oameni de afaceri, clustere, prefectură și 

administrație publică locală. Întâlnirile s-au desfășurat în Sfîntu Gheorghe și Tîrgu Secuiesc. Inițierea 

de legături între cele două ţări,pe varii domenii, pe termen lung  nu poate fi decât benefică partenerilor.  

 În perioada 12 -15 apr. s-a desfășurat a XXIX ediție a Zilelor Körösi Csoma Sándor. 

Manifestarea este dedicată ortientalistului născut la Chiuruș, o somitate ce a deschis canalul de 

comunicare dintre Europa și Orient. Dintre personalitățile cu obârșia în Tinutul Secuiesc, Körösi 

Csoma Sándor se desprinde și depășește timpul, mesajul transmis peste vreme fiind actual și astăzi. 

Pentru a afla cine ești, e important să încerci să descoperi de unde vii, ce rădăcini ai și doar atunci î-ți 

poți defini identitatea națională și construi parcursul în istorie. La ediția din acest an au fost prezenți 

reprezentanții Consulatului Maghiar din Miercurea Ciuc, Institutului de Cultură Balassi, Academiei 

Regale Britanice de Geografie, Asociației Naționale pentru Cultură Nonpropfit din Budapesta, Arhivei 
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Județene din Județul Vas Ungaria, Institutului de Cercetări a Strategiei Naționale din Ungaria, 

Asociației Körösi Csoma Sándor și ai Liceului Körösi Csoma Sándor și Casei Orășenești de Cultură 

din orașul Covasna. În cadrul conferinței științifice cercetători orientaliști au fost prezenți și au 

prezentat lucrări de specialitate.  

 În perioada 30-31 mai s-au desfășurat la Balvanyos lucrările Comisiei de Guvernanță a 

Congresului Autorităților Locale și Regionale a Consiliului Europei și Consiliului Județean Covasna. 

Au participat reprezentanți a 47 de țări, iar tema conferinței a fost: Folosirea limbii materne de către 

autoritățile locale și regionale.  

 În cadrul unei întâlniri ce s-a desfășurat în Budapesta, domnul președinte a înaintat invitația 

Ministrului Agriculturii de a veni în județul nostru. Domnia sa a acceptat această invitație, prin 

urmare în data de 27 iunie a fost organizată o întâlnire de lucru, în cadrul căreia au fost propuse spre 

dezbatere subiecte legate de gradul de mecanizare, situația juridică și cadastrarea terenurilor agricole, 

proiecte europene de finanțare, defrișările și impactul asupra localităților riverane cursurilor de apă, 

pierderile de recoltă datorate ultimelor inundații și nu în ultimul rând influența resimțită ca urmare a 

accelerării schimbării climatice datorate încălzirii globale. Domnul ministru a fost însoțit de secretarul 

responsabil pentru agricultură. La întâlnire au fost prezenți primari, intreprinzători locali și agricultori 

care dețin în județ suprafațe medii și mari de terenuri arabile și agricole. 

 În data de 24 iulie, la invitația domnului președinte s-a organizat o întâlnire cu președintele 

Comisiei de Afaceri Externe din cadrul Parlamentului Ungariei. La întâlnire au mai mai fost 

prezenți primarul municipiului Sfîntu Gheorghe și vicepreședinții consiliului județean. Pe agenda 

întâlnirii temele propuse spre dezbatere au fost proiectele comune lansate între județul Covasna și 

parteneri maghiari, respectiv Autoguvernările cu care avem stabilite relații de colaborare și 

posibilitatea extinderii pe viitor a acestor legături. 

 O delegație maghiară din partea Fundației SZÉCHENYI și EU FIRE GEOTERMIA din 

Ungaria a avut o întâlnire de lucru în data de 25 iulie cu reprezentanți ai administrației județene și 

locale, Direcția de Drumuri și Poduri Covasna. Scopul organizării acestei întâlniri a fost acela de a se 

discuta și propune soluții pentru identificarea surselor de finanțare și reabilitarea ansamblului de la 

Olteni. Firmele reprezintă fonduri de investiții private, iar un parteneriat public - privat poate fi soluția 

la această problemă, timpul nelucrând în avantajul ansamblului de clădiri ce fac parte din complexul de 

la Olteni, acestea deteriorându-se de la an la an. 

 În perioada 25-28 iulie a.c. vicepreședintele Autoguvernării Județului Csongrád din Ungaria s-

a aflat în județul nostru, într-o delegație oficială în dublă calitate și de vicepreședinte al Grupului 

Popular European (Creștin Democrat) din cadrul Cosiliului Europei, respectiv raportor pentru limbile 

regionale și minoritare în UE din cadrul Congresului Puterilor Locale și Regionale din Europa 

(CPLRE). În cadrul vizitei doamna vicepreședinte a avut câte o rundă de discuții cu reprezentanții 

administrației județene, locale, și cu reprezentanți ai organizațiilor civile din județ. Relația cu județul 

Csongrád este una funcțională, cu programe comune viabile.  

Spitalul Judeţean din Kecskemét, judeţul Bács Kiskun din Ungaria și în anul trecut a trimis 

medici specialiști împreună cu asistente, în perioada 3 - 7 septembrie în vederea demarării acţiunii de 

evaluare a sănătăţii populaţiei din localitatea Catalina și satele aparținătoare, evaluare ce s-a făcut pe 

specialități medicale.  

Utilitatea acestei acţiuni nu poate fi evaluată, impactul asupra populaţiei informate despre 

această acţiune este deja pozitiv, pentru mulţi din zona rurală o investigare medicală de asemenea nivel, 
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din păcate, rămâne doar un deziderat. Evaluarea preventivă poate fi trecerea liniei dintre sănătate şi 

boală, cu cele mai mici costuri şi cu şanse crescute de vindecare. Screening-ul nu se dorește a concura 

cu sistemul național de asistență medicală ci vine în completare, știut fiind că prevenția nu poate fi de 

prisos, orice investigație care poate depista în timp util o posibilă afecțiune, este oportună. 

Acţiunea se înscrie în buna practică de colaborare existentă între cele două structuri 

administrative, la acţiunile desfăşurate în judeţul nostru, partenerul maghiar a răspuns cu promtitudine, 

participând şi implicându-se activ în reuşita acestora.  

 În perioada 7 - 9 septembrie Consiliul Județean Covasna a organizat a II a ediție a 

Kürtöskalács-ul Festivalul Deliciilor Dulci. Manifestarea se înscrie în seria de evenimente subscrise 

promovării turismului în județul Covasna. Pregătirea kürtöskalács-ului face parte din tradiția familiei, 

este momentul care anunță o sărbătoare un eveniment important ce reunește membrii familiei, prietenii, 

vecinii și bineînțeles întâmpină și îmbie oaspeții. Cu siguranță acest ritual, aroma și gustul poate 

reprezenta o atracție turistică inedită pentru vizitatorii de oriunde.  

 A doua zi a festivalului a fost consacrată unei alte specialități de cofetărie căreia puțini îi pot 

rezista: clătita. Pentru o rețetă desăvârșită nu poate fi exclusă apa minerală, o altă bogăție cu care ne-a 

binecuvântat natura. Pentru cunoscătorii perfecționiști, apa minerală poate face diferența, astfel 

organizatorii s-au gândit să lanseze concursul cea mai bună apă minerală pentru clătite.  

 Dintre partenerii noștri externi, o delegație din județul Heves avându-i în componență pe 

președintele autoguvernării însoțit de un consilier au participat la acest festival, oferind un premiu 

echipei câștigătoare la secția cel mai creativ kürtöskalács, premiul fiind o invitație la Festivalul 

SZÉKELYFÖLD GYÖNGYSZEMEI ce s-a desfășurat în Eger în perioada 21-23 septembrie.  

 Conducerea Fundației Századvég din Budapesta a întreprins în perioada 25-27 septembrie o 

vizită în regiunea noastră. Cu acest prilej au avut loc întâlniri cu conducerea administrației județene din 

Covasna și Harghita și cu cea a primăriei Sfîntu Gheorghe. Tema de discuție, stabilită în prealabil, a 

fost derularea de proiecte comune privind formarea profesională în domeniul științelor administrative, 

cunoașterea și respectarea bunelor practici din UE. Obiectivul comun îl reprezintă creșterea 

competitivității și eficienței în administrația publică județeană și locală, având ca punct de pornire, 

experiența fundației în acest domeniu ,  

În perioada 11-14 OCTOMBRIE, la invitația președintelui consiliului județean s-a organizat o 

vizită de lucru a membrilor Curții Constituționale a Ungariei. Vizita a cuprins o serie de întâlniri cu 

conducerea consiliului județean, a primăriei municipiului Sfîntu Gheorghe și cu d-nul Puskás Bálint 

fost judecător al Curții Constituționale a României, actualmente pensionar. Tangențial cu programul 

oficial al vizitei, oaspeții au mai luat parte la festivitatea de decernare a premiilor Orbán Balázs, ce s-a 

desfășurat în Miercurea Ciuc în seara zilei de vineri 12 octombrie, la deschiderea oficială a celei de-a 

V –a ediții a Bienalei de Grafică din Ținutul Secuiesc programată în seara zilei de 13 octombrie în sala 

de spectacole a Teatrului Tamási Áron din Sfîntu Gheorghe și la un ceremonial de depunere de 

coroane la monumentul din Pasul Cașin situat între localitățile Cozmeni și Cașin.  

 În perioada 09 – 12 noiembrie, Consiliul Judeţean Covasna a organizat cea de-a XVI–a ediție a 

Festivalului Cârnaților și al Verzei. Manifestarea are un impact puternic la public și își propune să 

promoveze turismul în județul nostru. Tradițiile culinare din zona noastră sunt unice și atrag numeroși 

vizitatori, ori de câte ori se pregătesc bucate după rețete vechi. 

 Pregătitul cârnaților face parte din tradiția familiilor maghiare, fiind acel moment ce adună 

generații în vatra satului și premerg într-un fel pregătirilor pentru sărbătorile de iarnă. Această tradiție 

este transformată într-un alt motiv de bucurie, de a fi împreună cu familia, prieteni, cunoștințe sau 
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vecini. În sala sporturilor Szabó Kati un număr de 50 de echipe și-au propus ca împreună și fiecare în 

felul său să prepare cârnați, iar a doua zi, duminică, cârnaților li s-a alăturat o altă vedetă culinară, o 

parteneră de bun gust varza. La această sărbătoare a aromelor au fost invitați și partenerii din 

străinătate. Delegaţii din partea Autoguvernărilor Judeţelor Veszprém și Békés din Ungaria au 

organizat standuri cu produse tradiţionale şi au participat cu câte o echipă la concurs. Tangent cu 

programul festivalului, au mai fost organizate întâlniri şi vizite în judeţ cu preponderenţă în localităţile 

care au stabilite relaţii de diferite facturi cu parteneri din cele două județe.     

 În cadrul unei vizite întreprinse în Ținutul Secuiesc președintele și vicepreședintele 

Autoguvernării  județului Szabolcs – Szatmár - Bereg au avut o întrevedere în data de 9 noiembrie 

cu președintele consiliului județean și cu directorul Centrului de Cultură al județului Covasna. Pe 

ordinea de zi a întrevederii au fost propuse spre dezbatere, programe culturale comune, participarea în 

viitor în parteneriat la programe și proiecte culturale. 

 La iniţiativa unor europarlamentari a fost organizată o vizită de lucru în județe din 

Transilvania, unde a mai fost invitat și un europarlamentar, reprezentant al germanilor din regiunea 

Tirolul de Sud. Domnul președinte a propus Sfîntu Gheorghe ca punct de pornire în periplul 

transilvănean. Vizita a debutat cu o conferință ce s-a desfășurat la sediul instituției noastre în data de 7 

decembrie. Tirolul de Sud reprezintă pentru zona noastră un model administrativ, autonomia și 

descentralizarea s-au dovedit formule de succes și motorul dezvoltării regionale, transformând o zonă 

mai puțin dezvoltată într-una din cele mai bogate din Italia. Domnul președinte și-a exprimat în numele 

consiliului județean, dorința de a se iniția un parteneriat între județul Covasna și Tirolul de Sud. 

Oaspetele a fost de acord să preia rolul de mesager și mediator pentru această înfrățire. La conferință 

au fot invitați și au participat reprezentanți ai autorităților locale, specialiști în agricultură, silvicultură 

și protecția mediului. Problemele propuse spre dezbatere au fost legate de viabilitatea gospodăriilor 

mici și provocările întâmpinate de fermele mari. De asemenea crescătorii de animale și apicultorii au 

venit cu întrebări concrete din domeniile lor. Exemplul de bună practică este și poate fi un model 

pentru viitorul regiunii noastre.  

 

P L E C Ă R I 

 

 Ca și în anii trecuți, instituția noastră a încercat ca de-a lungul unui an calendaristic, să 

concentreze acțiunii îndeptate spre o anumită zonă cu carențe în promovare. Anul 2017 a fost dedicat 

preponderent promovării turismului, iar pentru anul trecut am dorit să aducem în atenția colectivă prin 

diferite manifestări, de diferite facturi, memoria celor care de-a lungul timpului au reprezentat figuri 

marcante în aria culturală, artistică sau tehnică. Motto-ul sub care s-au desfășurat evenimentele a fost 

Personalități covăsnene în anul centenarului-1.000 de ani în Transilvania,100 de ani în România. În 

acest context s-a înscris manifestarea organizată în data de 22 ianuarie, dedicată unui brand de țară, 

gimnasta Szabó Kati cea care a plecat din Zagon, să câștige în arenele lumii, aurul olimpic. Sub 

semnătura ziaristului Csinta Samu a văzut lumina tiparului cartea biografică Al cincilea aparat Szabó 

Kati: viețile mele. Momentul a fost ales și pentru că anul trecut fosta gimnastă a împlinit 50 de ani. În 

data de 24 ianuarie la sediul Comitetului Olimpic din Budapesta a avut loc prezentarea și promovarea 

cărții pentru publicul maghiar.Pentru această prezentare am asigurat transportul pentru d-na Szabó 

Kati ,autorul Csinta Samu și a pentru un consilier din cadrul Direcției Județene de Cultură  
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La invitația Secretariatului de Stat pentru Politici Naționale din Budapesta, domnul președinte 

a participat în data de 31 ianuarie la o serie de dezbateri privind extinderea cooperării, lansarea de 

programe commune, respectiv de evaluare a programelor desfășurate în anul 2017. Totodată au mai 

avut întâlniri și discuții cu viceprim-ministrul Ungariei și cu secretarul de stat pentru comunităţile 

maghiare din afara ţării.  

Vicepreședintele II a participat la o întâlnire ce s-a desfășurat în Szeged, județul Csongrád, în 

perioada 1-2 februarie. Scopul acestei întâlniri a fost inițierea unui schimb de experiență în domeniul 

relațiilor externe, în special sondarea posibilităților de cooperare din cadrul organizațiilor 

internaționale, cu focusare pe promovarea turismului. 

În data de 3 februarie la Máriapócs, județul Szabolcs-Szatmár-Bereg,domnia sa a participat 

la evenimentul de lansare a proiectului EFOP – Szent László emlékezete Európában, proiect în care și 

Consiliul Județean Covasna este partener.  

Rezultat al discuțiilor purtate în cadrul vizitei din noiembrie a domnului președinte pe tema 

extiderii cooperării între Újpest (HU) și județul Covasna, am fost invitați la workshop-ul organizat în 

perioada 18-21 februarie. Scopul forului a fost pregătirea profesională,utilizarea surselor, metode de 

finanțare pentru proiectele UE, accesarea de informații la zi despre oportunități de finanțare disponibile. 

Delegația Consiliului Județean Covasna a fost compusă din președinte,vicepreședintele IIși un 

consilier județean, membru al Comisiei tineret, ONG și sport. 

Participarea la expoziţii turistice în calitate de expozant se consideră mijlocul de comunicare cu 

cel mai mare impact în crearea unui marketing turistic pentru atragerea turiştilor, dar şi a potenţialilor 

investitori în infrastructura turistică a judeţului. 

 Târgul internaţional de Turism ITB Berlin, care s-a desfăşurat în perioada 07-11 martie , se 

află printre târgurile de top din Europa și din întreaga lume.La ediția din anul trecut judeţul Covasna a 

fost prezent în cadrul standului României. La ITB am dorit să targetăm o nișă cu oferte de atracții și 

programe, care nu se adresează turismului de masă, ci unui grup mai restrâns,respectiv: turismul 

ecologic și natural, turismul nobiliar sau turismul balnear și welness oferite de operatorii de turism 

covăsneni la standarde europene.La ITB Berlin județul Covasna a fost reprezentat de Asociaţia pentru 

Dezvoltarea Turismului și un consilier din cadrul Biroului de Relaţii Externe.  

La invitația preşedintelui Comisiei de Politică Externă a Parlamentului Ungariei, domnul 

președinte a participat la o dezbatere privind oportunități șiposibilități de dezvoltare economică pentru 

județul Covasna.Întâlnirea s-a desfășurat la Budapesta, în data de 26 martie Consiliul Județean 

Covasna, prin persoana vicepreședintelui II este membru în cadrul delegației române la Congresul 

Puterilor Locale și Regionale (CPLRE), organ consultativ pe lângă Consiliul Europei. Congresul are 

misiunea de promovare a democraţiei teritoriale, îmbunătăţirea guvernanţei locale şi regionale şi 

întărirea autonomiei autorităţilor locale. Delegația României la CPLRE este formată din 10 membri și 

10 supleanți, reprezentând județe, municipii, orașe și comune. Județul Covasna este la al V-lea mandat 

în acest forum, în cursul căruia pe lângă participarea aleșilor la lucrările ședințelor plenare s-au 

organizat și alte multe evenimente: În anul 2010 judeţul Covasna a fost prezent cu un stand 

expoziţional de promovare în cadrul sesiunii plenare a a CPLRE. În cursul lunii decembrie 2017, 

printr-o adresă oficială secretarul general al CPLRE dl. Andreas KIEFER ne-a informat despre decizia 

de acceptare a organizării în județul Covasna a ședinței Comitetului pentru guvernare precum și a 

conferinței tematice organizată în cadrul acestei sesiuni în perioada 30-31 mai.  
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Pentru a discuta detaliile organizatorice, precum și angajamentele legale și financiare legate de 

organizarea acestei conferințe a Comisiei Europene privind Folosirea limbii de către autoritățile 

locale și regionale, în perioada 26-28 martie vicepreședintele II împreună cu un consilier din cadrul 

Biroului de Relații Externe al CJCV, responsabil de acest program, se vor deplasa la Strasbourg,  

Așa cum s-a discutat și stabilit în cadrul vizitei din 18-21 februarie a domnului președinte pe 

tema extinderii cooperării între Újpest (HU) și județul Covasna, am primit invitația de a participa la o 

serie de întâlniri în cadrul cărora a fost evaluată posibilitatea întocmirii unor proiecte europene 

commune și oportunități de finanțare disponibile pe acest segment. 

Consiliului Județean Covasna a fost reprezentat de președintele instituției, deplasarea fiind 

făcută în perioada 8-10 aprilie. 

La invitația Ambasadorul Ungariei în Franța,domnul președinte și directorul de cabinet au 

participat la ceremonia de înmânare a Crucii de merit în rang de cavaler multiplei campioane 

mondiale şi olimpice la gimnastică artistică, SZABÓ Katalin. Evenimentul s-a desfășurat în data de 11 

aprilie, în Paris, la Ambasada Ungariei. 

Secretarul judeţului a fost invitat de conducerea Autoguvernării Județului Veszprém într-o 

vizită de lucru,organizată în perioada 13-26 aprilie, premergătoare organizării programelor jubiliare 

dedicate aniversării a 25 de ani de cooperare internațională între județele Veszprém și Covasna. Pentru 

finanțarea acestor programe Autoguvernarea Județului Veszprém, în parteneriat cu Consiliul Județean 

Covasna au depus un proiect de finanțare la Fondul Bethlen Gábor Zrt. din Ungaria,proiect câștigat, în 

valoare de 2 milioane de HUF. 

Programele jubiliare au fost organizate în perioada aprilie-octombrie, concomitent în cele două 

județe înfrățite, pe diferite arii de activitate: vernisaje de pictură, expoziții fotografice, tabere pentru 

copii, schimb de experiență în domeniul administrației publice și prezentarea fondului de valori 

județene. 

O dată la trei ani, INTERMAT devine una dintre cele mai mari expoziții dedicate 

echipamentelor, mașinilor, tehnologiilor și materialelor pentru construcții. Ediția din anul trecut s-a 

desfășurat în perioada 23-28 aprilie, la Paris. 

Participarea la o astfel de expoziție oferă o oportunitate excelentă pentru a fi la curent cu noile 

tehnologii din domeniul construcțiilor de infrastructură.Tema centrală a expoziției a fost reînnoim – 

pentru a putea construi lumea de mâine. Organizatorii expun într-un singur loc, în numele tuturor 

profesioniștilor din construcții, ingredientele eficienței, împreună cu sursele de inovație și inspirație, 

care împreună contribuie la îndeplinirea proiectelor. În același scop au fost orgnizate întâlniri cu 

producători și furnizori de echipamente, mașini, soluții și tehnologii pentru construcții. Prezența celor 

mai mari branduri din lume; lansarea celor mai noi descoperiri tehnologice; demonstrații live în cadrul 

INTERMAT Demo, dialoguri utile cu experții din industrie; construirea de relații profesionale cu 

liderii de business din întreaga lume,promovarea sectoarelor prioritare,închirierea de echipamente sau 

teme importante precum demolarea, recuperarea deșeurilor și reciclare toate împreună constituie 

platforma pentru prezentarea celor mai noi progrese din sectorul de construcții. 

Participarea la un astfel de târg oferă șansa schimburilor de experiențe profesionale, dobândirea 

de cunoștințe noi și bune practici, participarea la diferite dezbateri, prezentări și mese rotunde, vizite 

ale unor delegații, organizate cu scopul de a identifica proiectele de construcții ale zilei de mâine, de a 

dobândi acces la regiuni cu potențial mare, aflate în dezvoltare, de a genera afaceri cu vizibilitate către 

diverse ecosisteme și de a scoate în evidență inovații pentru viitor, într-o piață globală aflată mereu în 
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expansiune. La acest eveniment a fost delegat să participe administratorul public al județului împreună 

cu șeful serviciului S.A.D.J.Perioada deplasării a fost 23-26 aprilie. 

Asociația Székely Összefogás Alapítvány din Budapesta, sub patronajul ministrului economiei 

naționale,a organizat a IV-a ediție a Festivalului Secuilor, care s-a desfășurat în perioada 11-13, în 

Parcul Millenáris din Budapesta. La acest eveniment au fost invitate să participe judeţele Covasna, 

Harghita și Mureș prin prezentarea unui material expoziţional complex. Acest festival se organizează 

pe diferite paliere: târgul meșteșugarilor, lansări de carte, programe culturale, programe de prezentare a 

zonei noastre din punct de vedere turisticși nu în ultimul rând degustare de produse din gastronomia 

tradițională.  

Anul trecut judeţul Covasna a fost prezent printr-un amplu program artistic și cultural susținut 

de Ansamblul de Dansuri ”Trei Scaune”, acțiuni de promovare turistică, organizate și coordonate de 

Asociația de Dezvoltare a Turismului în Județul Covasna și Compartimentul relații externe din cadrul 

Consiliului Județean Covasna.   

Totodată pe durata festivalului președintele consiliul județean a participat în Budapesta la 

diverse întâlniri de lucru cu președinții și vicepreședinții județelor înfrățite din Ungaria în vederea 

structurării programelor de cooperare și inițierea de noi proiecte de colaborare care să acopere periada 

rămasă până la alegerile locale din anul 2019. La alegerile din primăvară doi președinți de județ au 

câștigat mandate de parlamentar, ceea ce înseamnă că și-au depus demisia din funcția de președinți de 

consilii județene, funcțiile lor fiind preluate interimar, până la alegeri,de vicepreședinții instituțiilor.  

Consiliului Judeţean Covasna a fost reprezentat la această manifestare de preşedinte șefa de 

Cabinet și un consilier din cadrul Biroului de relații externe.  

Consiliul Judeţean Covasna a primit cererea de a asigura transportul materialelor la caravana 

de expoziție fotografică în aer liber ce s-a desfășurat la Lendva. Expoziția prezintă ținutul covăsnean 

și pe cel din regiunea Mura (Slovenia) văzute prin intermediul obiectivului aparatului fotografic. 

Această manifestare este organizată de către Institutul Cultural Maghiar din Ledva în parteneriat cu 

Centrul de Cultură al Județului Covasna și face parte din proiectul comun lansat de cele două instituții 

partenere.Perioada a fost 24-26 mai.  

În data de 30 mai vicepreședintele I a fost invitat în Budapesta, la Ministerul Economiei 

Naționale unde a participat la o întâlnire de lucru cu secretarul de stat responsabil resurse UE. Discuția 

a fost centrată pe derularea proiectelor de dezvoltare economică și de afaceri respectiv identificarea și 

prezentarea unor viitoare oportunități de finanțare.  

Vicepreședintele II, a fost invitat Congresul Uniunii Federale a Naționalităților din 

Europa(FUEN), care s-a desfășurat în Leeuwarden din Olanda în perioada 20-24 iunie. Uniunea 

Federală a Naţionalităţilor Europene,a fost înfiinţată în 1949 la Paris,și este cea mai mare organizaţie 

umbrelă a minorităţilor naţionale autohtone/grupuri etnice din Europa, având în jur de 90 de 

organizaţii membre din 33 de ţări. 

FUEN reprezintă interesele minorităţilor europene la nivel regional, naţional şi,în special, la 

nivel european, organizaţia angajându-se să protejeze şi să promoveze identitatea, limba, cultura și 

drepturile minorităţilor europene. 

Președintele Consiliul Județean Covasna, a primit din partea președintelui Autoguvernării 

Județului Veszprém,propunerea de a trimite copii într-o tabără de vară, organizată în perioada 2-9 iulie 

în stațiunea Csopak, jud. Veszprém, lângă lacul Balaton. 

 Costul taberei (cazare, 5 mese pe zi, bilet de intrare la ștrandul din Csopak) precum și 

organizarea a două excursii la lacul și peștera din Tapolca, respectiv castelul de la Sümeg au fost 
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suportate de Fundația Județeană Pentru Copii și Tineret, în parteneriat cu Autoguvernarea Județului 

Veszprém, iar transportul copiilor a fost asigurat și suportat financiar de Consiliul Județean Covasna. 

Așa cum a reieșit și din invitație, a fost așteptat un grup de 30 persoane (copii, însoțitori și 

șoferi) majoritatea copiilor au provenit din medii social vulnerabile, nevoiași, drept urmare s-a hotărât 

alcătuirea a câte unui grup de 8 copii + 1 însoțitor,din sistemul de protecție a copilului Covasna, care 

să participe alături de grupul de copii de la Școala Horn Dávid din Comandău și cei de la Centrul de zi 

Estelnic al Fundației Sfântul Francisc.  

Președintele Consiliului Județean Covasna, a primit din partea Fundației Dunaszekcsőért 

Alapítvány propunerea de a trimite un grup de elevi la Tabăra Internaţională Lugio, organizată în 

localitatea Dunaszekcső, judeţul Baranya, în perioada 15-22 iulie.  

Acest program se încadrează în planul de cooperare dintre judeţele Covasna şi Baranya. Copiii 

covăsneni au fost participanţi permanenţi în ultimii 10 ani în această tabără și în fiecare an sunt 

selectaţi elevi ai şcolilor din localitățile judeţului nostru. Judeţul Covasna a fost reprezentat anul acesta 

de un grup de 8 elevi și 2 profesori însoțitori.Fiind o tabără de arheologie, grupul de copii a fost ales pe 

baza rezultatelor școlare, elevii selectați au fost de la Școlile Generale din Brețcu și Lemnia, câștigători 

ai premiului special acordat de juriu la finala Concursului interjudețean de istorie Jancsó Benedek 

ediția a II-a, concurs ce s-a desfășurat în Sfîntu Gheorghe. 

 La invitația transmisă de președintele Autoguvernării Județului Békés, domnul președinte s- a 

deplasat în județul Békés din Ungaria. În perioada 19 - 20 august, conform programului stabilit de 

gazde, agreat telefonic de cei doi președinți,au avut loc o serie de întrevederi și discuții între 

conducerile celor instituții la care au mai fi invitați și primarii localităților ce au, sau intenționează să 

inițieze parteneriate de colaborare cu localități covăsnene.Tot în această perioadă au fost organizate 

manifestări dedicate Zilei Sfântului István, Ziua Națională a Ungariei. 

 Ulterior domnul președinte s-a deplasat la Budapesta unde a participat la vernisajul expoziției 

organizate în colaborare de către Academia Maghiară de Artă, secția Artă Plastice și Muzeul Național 

Secuiesc din Sfîntu Gheorghe, în centrul cultural Pesti Vigadó. Expoziția a reunit lucrări de artă 

plastică reprezentative din colecția Muzeului Național Secuiesc. Această expoziție dorește să prezinte 

publicului budapestan,iubitor de frumos,o colecție ce reunește lucrări reprezentative deținute în 

patrimoniul muzeului.Pe simezele expoziției s-au aflat unele dintre cele mai reprezentative și 

importante colecții de artă maghiare,lucrări din sec. XIX – XX, picturi, sculpturi și lucrări de grafică. 

 La inițiativa partenerilor din Ungaria,în localitatea Kiskunmajsa a fost organizată o întâlnire de 

lucru cu reprezentanții orașului Baiyin din China. Demersul este urmarea programelor organizate pe 

parcursul anului 2017,an dedicat promovării turismului covăsnean.La finalul întrevederii,partenerul 

chinez a avansat invitația ca o delegație din județul Covasna și Kiskunmajsa din Ungaria să viziteze 

orașul Baiyin din China pentru ca împreună să stabilească traseul de urmat în viitor pe linia colaborării 

dintre cele două entități adminstrative.Eforturile conjugate ale operatorilor economici din turism, 

cărora li se alătură susținerea factorilor decizionali politici, reprezintă dorința de deschidere a 

României pe piața externă.Această oportunitate de a lansa un proiect de colaborare cu un partener 

chinez, poate fi soluția de a pătrunde pe piața asiatică.Este știut că pentru turistul chinez,Europa este o 

destinație exotică ce atrage tot mai mult de la an la an.Dezvoltarea economică a Chinei face ca 

deplasarea spre destinații europene să fie facilă economic,rutele aeriene deschise de companii 

internaționale iau în calcul din ce în ce mai mult,linii directe dintre marile orașe chinezești și capitalele 
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țărilor europene.Este momentul ca și noi să intrăm pe această piață și să prezentăm oferte inedite ce pot 

deveni destinații atractive viitoare. 

 Plecarea spre China s-a făcut din Budapesta în data de 26 august. 

 Întâlnirile cu reprezentanții admnistrației locale și operatorii de turism s-au desfășurat în 

orașului Baiyin în perioada  27 august- 31august. Începând cu 31 august până în 3 septembrie 

delegația oficială s-a aflat în Beijing, unde au fost programate și s-au desfășurat întâlniri cu diplomați 

din cadrul Ambasadei României la Beijing și operatori economici din turism. Delegația a avut în 

componență vicepreședintele II împreună cu senator Covasna.  

Administrația Raionului Cimișlia din Moldova, a transmis invitația de a participa la Festivalul 

Național al Strugurelui, ce s-a desfășurat în localitatea Cimișlia în data de 26 august.Conducerea 

consiliului județean a hotărât ca instituția noastră să fie reprezentată de un consilier județean și un 

consilier din cadrul Biroului de Relații Externe.La inițiativa comună, în data de 27 august gazdele au 

organizat o întâlnire de lucru în cadrul căreia a fost propusă inițierea unei relații de parteneriat între 

localități covăsnene și localități din Raionul Cimișlia.Participarea la acest festival am dorit să o 

transfomăm într-o oportunitate de promovare a județului nostru ca destinație inedită de vacanță. 

În data de 15 septembrie, în orașul Veszprém din Ungaria s-a organizat o manifestare 

cultural-artistică și prezentare cu degustare de produse tradiționale secuiești. Au fost invitate toate 

localitățile înfrățite din cele două județe. Transportul unor membrii ai delegației, respectiv a 

materialelor pentru expoziția fotografică, a artiștilor care vor susține programe artistice (dansuri și 

cântece folclorice, prezentarea costumelor tradiționale) a meșteșugarilor s-a făcut cu sprijinul financiar 

acordat de consiliul județean.Pentru transport a fost necesară închirierea unui microbus.  

Fiind an aniversar s-a considerat oportună amplasarea unui grup statuar în curtea 

autoguvernării județene, care să simbolizeze cei 25 de ani de parteneriat.Statuia de for public a fost 

achiziționată de Consiliul Județean Covasna, poartă numele de CONEXIUNE este sculptată în 

marmură albă, a fost donată partenerului maghiar și a fost dezvelită în data de15 septembrie într-un 

cadru festiv la care au participat conducerea Autoguvernării Județului Veszprém, consilieri județeni și 

membrii delegației covăsnene. În componența delegației au fost președintele,vicepreședintele I 

directorii executivi și adjuncți, consilieri din cadrul Biroului de relații externe și un consilier județean.  

Pentru perioada 14-16 septembrie Consiliul Judeţean Covasna a primit două invitații la 

evenimente organizate în Budapesta, Ungaria. Președintele și vicepreședintele I au participat la o 

întâlnire de lucru în cadrul căreia au fost analizate posibilități și proiecte de investiții ce pot fi demarate 

în județul Covasna, cu medierea Fondului de Investiții Széchenyi. 

Consiliul Judeţean Covasna şi Primăria Municipiului Sf. Gheorghe organizează anual 

Galopiada Secuiască,cu scopul de a prezerva şi promova tradiţiile ecvestre secuieşti. Evenimentul este 

considerat semifinala regională,premergătoare Galopului Naţional din Budapesta.Concurenţilor care s-

au clasat pe primele patru locuri,li s-a oferit posibilitatea să-şi demonstreze măiestria în arta călăritului 

la Galopul Național din Ungaria.Președintele Consiliului Județean Covasna a primit din partea 

directorului de organizare a Galopului Național,invitația de a participa la a XIV-a ediție a concursului 

internațional ce s-a desfăşurat în perioada 15-16 septembrie,la Budapesta.Anul trecut 

județul,Covasna a fost reprezentat de 5 concurenți, reprezentând orașele Covasna, Sf. Gheorghe, 

respectiv comunele Lemnia,Moacșa și Turia.La acest eveniment împreună cu președintele a mai 

participat și un consilier județean.  
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În cadrul parteneriatului existent între județul Covasna și județul Heves din Ungaria și în anul 

trecut am avut posibilitatea de a promova valorile și tradițiile noastre în cadrul evenimentului intitulat 

Weekendul recoltei de struguri – Eger 2018, organizat în perioada 22-23. septembrie.Participarea 

noastră la eveniment a inclus prezentarea zonei noastre din punct de vedere turistic,cultural și 

gastronomic prin prepararea și degustare de produse tradiționale respectiv expunerea de produse 

artizanale la târgul meșteșugarilor.Delegația județului Covasna a fost compusă din 15 de 

persoane,dintre care reprezentanții Consiliului Județean Covasna au fost administratorul județului și un 

consilier din cadrul biroului Relaţii Externe. 

Tot în această perioadă,administratorul județului Covasna a primit o invitaţie din partea 

comunei Sármellék din județul Zala,localitate înfrățită cu Cernat, la Festivalul recoltei. Evenimentul 

s-a desfăşurat în perioada 20–24 septembrie.  

În perioada 1-3 octombrie domnul președinte a fost invitat la o serie de dezbateri privind 

posibilitățile de cooperare, programe comune respectiv de evaluare a programelor desfășurate în acest 

an.Acțiunea a fost organizată de Secretariatul de Stat pentru Politici Naționale din Budapesta. În 

aceeași perioadă domnul președinte a mai avut întâlniri și discuții cu viceprim-ministrul Ungariei. 

Programul domnului președinte a continuat cu participarea la expoziția intitulată Ars Librorum 

și la predarea oficială a celor trei cărți și manuscrise care au supraviețuit bombardamentelor din 29 mai 

1945, din gara de la Zalaegerszeg. Aceste valori au fost salvate și păstrate la Muzeul Județean din 

Zalaegerszeg și restaurate de Biblioteca Națională Széchényi din Budapesta.Predarea oficială a avut 

loc în data de 3 octombrie, la sediul Bibliotecii Naționale Széchényi. 

Secretarul judeţului a fost invitat de Centrul Județean Pentru Protecția Copilului Békés, 

respectiv a Serviciului Teritorial Pentru Protecția Copilului pentru a participa în perioada 26-31 

octombrie la Békéscsaba, Ungaria la un schimb de experiență,discuții bilaterale privind posibilele 

programe de cooperare,precum și prezentarea noilor schimbări și bunele practici ce sunt implementate 

la nivelul structurilor de asistență socială și protecția copilului Békés. 

Administratorul public al Consiliului Județean Covasna a primit din partea Consiliului Local 

Alsónémedi județul Pest și a Casei de Cultură și Bibliotecii Halászy Károly din Alsónémedi invitația 

de a participa la prima ediție a Balului Secuilor, organizat de către covăsnenii stabiliți în județul Pest și 

în zonele apropiate.  

La acest eveniment a participat și o delegație oficială din partea comunei Aita Mare, localitate 

înfrățită cu comuna Alsónémedi din Ungaria. Datorită numărului mare și diversității evenimentelor 

care se desfășoară în această perioadă s-a considerat oportună participarea unei delegații din partea 

Consiliului Județean Covasna.Prin urmare a fost delegat administratorul public al județului împreună 

cu șeful serviciului S.A.D.J.,să participe în perioada 19-21 octombrie la aceste evenimente și să 

organizeze în cadrul unei expoziții un satnd de prezentare a județului nostru. Pentru acesta au fost 

pregătie pliante,materiale promoționale și cataloage de promovarea a turismului. 

În perioada 27-31 octombrie s-a desfășurat a doua parte a proiectului Gyümölcsöző 

kapcsolatok/Relații fructuoase în județul Zala din Ungaria,finanțat de Fundația Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. în cadrul programului de cooperare dintre județele și localitățile înfrățite. Scopul 

proiectului este de a încuraja inițiative și de a stimula crearea de noi afaceri în special în domeniul 

cultivării legumelor și fructelor prin organizarea unor schimburi de experiențe și diseminarea bunelor 

practici.Prima parte a programului s-a desfășurat cu succes la sfârșitul lunii septembrie în județul 

Covasna.  
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La acest eveniment județul Covasna a fost reprezentat de o delegație formată din zece persoane, 

reprezentanți ai Direcției pentru Agricultură Județeană Covasna și ai Asociației Agrosic. Consiliul 

Județan Covasna a fost reprezentat de un consilier județean, directorul fundației agricole LAM, și un 

consilier din cadrul biroului Relații externe, responsabil proiect.  

Urmare a invitației primite din partea Autoguvernării Sectorului Nagyszombat din Slovacia 

doi consilierii județeni au participat la o vizită de studiu desfășurată în localitatea Nagyszombat 

(Trnava),în perioada 15-18 noiembrie.Scopul acesteia a fost deschiderea unei noi linii de cooperare și 

inițierea de relații instituționale cu parteneri din această zonă geografică.  

Vicepreședintele II al Consiliului Județean Covasna,a primit din partea Uniunii Federative a 

Naţionalităţilor Europene (FUEN) invitația de a participa la Forumul European al Regiunilor cu 

Minorități,sub genericul „Shaping our Regions„ (Să regândim regiunile),ce s-a desfășurat în perioada 

13-14 decembrie la Bolzano/Bozen,în Tirolul de Sud (I).  

Această regiune multilingvă reprezintă un exemplu de bună practică în rezolvarea și aplicarea 

provocărilor administrative,lingvistice și economice pentru cele trei minorități ce conlocuiesc pașnic 

împreună. 

Tema principală a forumului s-a focusat pe prezentarea acestor modele de bune practici și 

inițierea unui schimb de experiență în domeniul diversității lingvistice, a folosirii limbii materne în 

administrație,a impactului acestora ca și valoare adăugată asupra economiei locale,precum și 

beneficiile comunicării bilingve și/sau multilingve cu cetățenii. 

La acest forum au fost invitați să participe reprezentanții minorităților autohtone 

europene,partidele politice ale minorităților,reprezentanții societăților civile și ai administrațiilor locale 

și regionale. 

Alocuțiunea domnului vicepreședinte,a fost susținută în ziua de 13 decembrie, în cadrul 

panelului Provocările economice și sociale în regiunea populată cu minoritățile autohtone. 

 

În perioada 10 - 11 decembrie domnul președinte a participat la o serie de evenimente 

organizate în Budapesta. În prima zi a avut loc lansarea cărții Iconographia Locorum Transilavaniae, 

unde domnul președinte a prezentat lucrarea pentru audiența prezentă. A doua zi, a fost dezvelită 

statuia ridicată în memoria renumitului pedagog și publicist Jancsó Benedek, născut în județul Covasna, 

statuie amplasată în Budapesta. 

 

*** 

2018 a fost Anul European al Patrimoniul Cultural. Multe din acțiunile întreprinse de instituția 

noastră de-a lungul anului au fost înscrise în acest concept. Promovarea valorilor culturale a prezentat 

și va reprezenta o prioritate. Prezentarea cărții de vizită culturale a județului s-a făcut prin programe 

diversificate concertate. Județul Covasna, deține un patrimoniu cultural pe care avem datoria de a-l 

conserva, promova și transmite generațiilor viitoare  

Necesitatea promovării județelor, în contextul politicii Uniunii Europene, precum și 

oportunitățile deosebite create prin participarea la derularea unor programe comunitare, obligă la 

eficientizarea structurilor tehnice de Relații Externe din cadrul consiliilor județene 

Ca o recunoaștere a faptului că dimensiunea internațională adaugă plus valoare , principalelor 

orientări și obiective au fost să-și întărească și intensifice formele de cooperare internaționale, să fie 

inovatoare și vizionare în relațiile cu toți partenerii. 
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