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HOTĂRÂREA Nr. 62/2014 

cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul I 

2014 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 24 aprilie 2014, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la aprobarea 

execuţiei bugetelor pe trimestrul I 2014, având în vedere: Raportul 

Direcţiei economice precum și Rapoartele de avizare ale 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, având 

în vedere prevederile: art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

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

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local pe trimestrul I al 

anului 2014, conform anexei nr. 1. 

Art.2. Se aprobă execuţia bugetului instituțiilor publice și 

activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe 

trimestrul I al anului 2014, conform anexei nr. 2. 

Art.3. Se aprobă execuţia bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe trimestrul I al anului 2014, conform anexei nr. 3. 

Art.4. Se aprobă execuţia bugetului creditelor interne pe 

trimestrul I al anului 2014, conform anexei nr. 4. 

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

prezenta hotărâre. 
 

Sf. Gheorghe, la 24 aprilie 2014 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 62/2014 
 

EXECUŢIA PE TRIMESTRUL I A BUGETULUI LOCAL 

(Bugetul propriu al judeţului şi al instituţiilor de interes judeţean) 

la data de 31 martie 2014 

-lei- 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Credite bugetare anuale 

aprobate la finele 

perioadei de raportare 

Prevederi bugetare 

trimestriale 

Încasări 

realizate 

A B 1 2 6 

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 148.037.210 20.705.000 21.797.734 

VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL 00.01 73.047.200 18.215.000 19.248.653 

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+(2*37.02.03)+00.16) 48.02 26.274.000 6.567.000 8.702.124 

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 59.199.000 14.533.000 13.968.750 

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 56.908.000 13.954.000 13.613.085 

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL 

(cod 00.05+00.06+00.07) 
00.04 23.393.000 5.848.000 5.562.593 

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 

FIZICE (cod 03.02+04.02) 
00.06 23.393.000 5.848.000 5.562.593 

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 23.393.000 5.848.000 5.562.593 

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 16.200.000 4.050.000 3.852.211 

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 7.193.000 1.798.000 1.710.382 

A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 33.515.000 8.106.000 8.050.492 

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06) 11.02 32.915.000 7.956.000 7.956.000 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate 

la nivelul judeţelor 
11.02.01 23.618.000,00 5.900.000,00 5.900.000 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 3.278.000 550.000 550.000 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 6.019.000 1.506.000,00 1.506.000 

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități 

(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) 
16.02 600.000 150.000 94.492 

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 600.000 150.000 94.492 

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *) 16.02.02.01 200.000 50.000 24.849 

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *) 16.02.02.02 400.000 100.000 69.643 

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 2.291.000,00 579.000,00 355.665 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 61.000,00 15.000,00 13.254 

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 61.000,00 15.000,00 13.254 

Venituri din concesiuni și închirieri 30.02.05 20.000,00 5.000,00 4.842 

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 ) 30.02.08 1.000,00 0,00 0 

Venituri din dividende de la alți plătitori 30.02.08.02 
   

Alte venituri din proprietate 30.02.50 40.000,00 10.000,00 8.412 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 2.230.000,00 564.000,00 342.411 

Venituri din prestări de servicii și alte activități 

(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50) 
33.02 2.160.000,00 540.000,00 296.604 

Venituri din prestări de servicii 33.02.08 660.000,00 165.000,00 140.581 

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități 33.02.50 1.500.000,00 375.000,00 156.023 

Amenzi, penalităti și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 50.000,00 12.000,00 9.135 

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale 35.02.01 50.000,00 12.000,00 9.135 

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50) 36.02 10.000,00 2.000,00 26.047 

Alte venituri 36.02.50 10.000,00 2.000,00 26.047 

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50) 37.02 10.000,00 10.000,00 10.626 

Donații și sponsorizări 37.02.01 10.000,00 10.000,00 10.626 

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02) 00.16 0,00 0,00 1.700.000 

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate 

(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50) 
40.02 0,00 0,00 1.700.000 

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale 

secţiunii de funcţionare**) 
40.02.11 

  
1.700.000 

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50 
   

IV. SUBVENȚII (cod 00.18) 00.17 13.848.200 3.682.000 3.579.903 

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISȚRATIEI PUBLICE 

(cod 42.02+43.02) 
00.18 13.848.200 3.682.000 3.579.903 

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.20) 42.02 13.848.200 3.682.000 3.579.903 

B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la 

42.02.37+42.02.40+42.02.41) 
00.20 13.848.200 3.682.000 3.579.903 

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 13.364.000,00 3.509.000,00 3.444.488 

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA 42.02.42 63.000,00 63.000,00 46.315 

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole 42.02.44 421.200,00 110.000,00 89.100 

VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.17+45.02) - TOTAL 00.01 SD 74.990.010 2.490.000 2.549.081 

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 48.02 0 0 1.001.771 
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DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Credite bugetare anuale 

aprobate la finele 

perioadei de raportare 

Prevederi bugetare 

trimestriale 

Încasări 

realizate 

A B 1 2 6 

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 0 0 1.771 

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) 
39.02 0 0 1.771 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice 39.02.01 
  

1.771 

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02) 00.16 0 0 1.000.000 

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14) 40.02 0 0 1.000.000 

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale 

secţiunii de dezvoltare**) 
40.02.13 

   

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de 

dezvoltare 
40.02.14 

  
1.000.000 

IV. SUBVENȚII (cod 00.18) 00.17 24.930.010,00 1.195.000,00 845.834 

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02) 00.18 24.930.010,00 1.195.000,00 845.834 

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19) 42.02 24.930.010,00 1.195.000,00 845.834 

A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20) 00.19 23.854.000,00 695.000,00 845.834 

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor 

finanțate din FEN postaderare 
42.02.20 23.854.000 695.000 845.834 

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice 

de asistență socială și unități de asistență medico-sociale 
42.02.52 1.076.010,00 500.000,00 

 

Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45.02.01 la 45.02.05 

+45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18) 
45.02 50.060.000 1.295.000 701.476 

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) 45.02.01 50.060.000 1.295.000 701.476 

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.01.01 
   

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.01.02 50.060.000 1.295.000 701.476 

Prefinanţare 45.02.01.03 
   

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) 45.02.02 0 0 0 

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.02.01 
   

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.02.02 
   

Prefinanţare 45.02.02.03 
   

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+79.02) 49.02 168.406.800 25.429.100 19.599.908 

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 

(cod 50.02+59.02+63.02+ 69.02 +79.02) 
49.02 73.047.200 20.972.500 18.224.257 

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) 50.02 12.506.500 4.183.850 3.569.336 

Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 11.661.000 4.067.000 3.471.336 

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 11.661.000 4.067.000 3.471.336 

Autorităţi executive 51.02.01.03 11.661.000 4.067.000 3.471.336 

Cheltuieli de personal 10 4.410.000 1.109.000 1.023.541 

Bunuri şi servicii 20 3.097.000 775.000 431.488 

Alte transferuri 55 2.596.000 625.000 474.178 

Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent 85 
  

-78 

Alte cheltuieli 59 1.558.000 1.558.000 1.542.206 

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 495.500 116.850 98.000 

Bunuri şi servicii 20 20.000 
  

Fond de rezervă 50 63.500 
  

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 412.000 116.850 98.000 

Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent 85 
   

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 54.02.05 63.500 
  

Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.02.10 412.000 116.850 98.000 

Alte servicii publice generale 54.02.50 20.000 
  

Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 55.02 350.000 0 
 

Bunuri şi servicii 20 60.000 
  

Dobânzi 30 290.000 
  

Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 

(cod 60.02+61.02) 
59.02 350.000 162.550 71.241 

Apărare (cod 60.02.02) 60.02 250.000 100.950 53.874 

Bunuri şi servicii 20 250.000 100.950 53.874 

Apărare națională 60.02.02 250.000 100.950 53.874 

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02 100.000 61.600 17.368 

Bunuri şi servicii 20 100.000 61.600 17.368 

Protecție civilă şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) 61.02.05 100.000 61.600 17.368 

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 63.02 53.056.500 14.446.800 13.202.655 

Învățământ (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02 10.238.000 2.580.500 2.395.095 

Cheltuieli de personal 10 4.631.000 1.224.000 1.152.327 

Bunuri şi servicii 20 438.000 152.500 117.108 

Asistenţă socială 57 4.969.000 1.154.000 1.080.070 

Alte transferuri 55 200.000 50.000 50.000 

Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent 85 
  

-4.410 

Învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) 65.02.03 3.016.000 710.000 676.314 

Învățământ preșcolar 65.02.03.01 744.000 160.000 147.988 

Învățământ primar 65.02.03.02 2.272.000 550.000 528.326 

Învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) 65.02.04 1.853.000 444.000 403.756 

Învățământ secundar inferior 65.02.04.01 1.853.000 444.000 403.756 

Învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) 65.02.07 5.069.000 1.376.500 1.265.025 

Învățământ special 65.02.07.04 5.069.000 1.376.500 1.265.025 

Alte cheltuieli în domeniul învățământului 65.02.50 300.000 50.000 50.000 

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 180.000 100.000 100.000 

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 100.000 100.000 100.000 

Alte transferuri 55 80.000 
  

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) 66.02.06 0 0 
 

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50) 66.02.50 180.000 100.000 100.000 

Alte instituții și acțiuni sanitare 66.02.50.50 180.000 100.000 100.000 

Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 10.450.500 2.564.800 2.179.107 

Cheltuieli de personal 10 678.000 162.900 151.432 

Bunuri şi servicii 20 350.000 69.000 54.052 

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 5.742.500 1.478.900 1.319.700 

Alte cheltuieli 59 3.430.000 854.000 653.924 

Alte transferuri 55 250.000 
  

Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent 85 
   

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) 67.02.03 6.720.500 1.710.800 1.525.183 
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DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Credite bugetare anuale 

aprobate la finele 

perioadei de raportare 

Prevederi bugetare 

trimestriale 

Încasări 

realizate 

A B 1 2 6 

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale 67.02.03.02 978.000 231.900 205.483 

Muzee 67.02.03.03 1.849.000 495.000 423.000 

Instituții publice de spectacole și concerte 67.02.03.04 1.615.500 454.200 431.000 

Școli populare de artă și meserii 67.02.03.05 685.000 173.700 173.700 

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale 67.02.03.08 1.593.000 356.000 292.000 

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) 67.02.05 750.000 225.000 104.996 

Sport 67.02.05.01 600.000 200.000 100.000 

Tineret 67.02.05.02 100.000 25.000 4.996 

Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement 67.02.05.03 50.000 
  

Servicii religioase 67.02.06 2.005.000 504.000 501.378 

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 67.02.50 975.000 125.000 47.550 

Asigurări și asistență socială 

(cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68) 
68.02 32.188.000 9.201.500 8.528.453 

Cheltuieli de personal 10 10.554.000 2.762.000 2.515.185 

Bunuri şi servicii 20 7.135.000 1.939.500 1.668.327 

Alte transferuri 55 20.000 20.000 
 

Asistenţă socială 57 13.234.000 3.475.000 3.403.919 

Alte cheltuieli 59 1.265.000 1.025.000 955.281 

Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent 85 -20.000 -20.000 -14.259 

Asistențăa acordată persoanelor în vârstă 68.02.04 1.404.000 361.000 328.302 

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02) 68.02.05 13.364.000 3.509.000 3.421.199 

Asistență socială în caz de invaliditate 68.02.05.02 13.364.000 3.509.000 3.421.199 

Asistență socială pentru familie și copii 68.02.06 17.420.000 5.331.500 4.778.952 

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02 7.134.200 2.179.300 1.381.024 

Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.02.03) 83.02 421.200 110.000 89.100 

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 421.200 110.000 89.100 

Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30) 83.02.03 421.200 110.000 89.100 

Camere agricole 83.02.03.07 421.200 110.000 89.100 

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 6.000.000 1.865.000 1.149.924 

Bunuri şi servicii 20 6.000.000 1.865.000 1.149.924 

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 6.000.000 1.865.000 1.149.924 

Drumuri și poduri 84.02.03.01 6.000.000 1.865.000 1.149.924 

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) 87.02 713.000 204.300 142.000 

Bunuri şi servicii 20 
   

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 713.000 204.300 142.000 

Alte transferuri 55 
   

Turism 87.02.04 
   

Alte acțiuni economice 87.02.50 713.000 204.300 142.000 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.02 0 -2.757.500 1.024.396 

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 

(cod 50.02+59.02+63.02+ 69.02+79.02) 
49.02 95.359.600 4.456.600 1.375.652 

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02) 50.02 13.870.000 1.190.000 81.681 

Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 13.328.000 1.190.000 81.681 

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 13.328.000 1.190.000 81.681 

Autorităţi executive 51.02.01.03 13.328.000 1.190.000 81.681 

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 
   

Cheltuieli de capital 70 7.252.000 1.020.000 2.784 

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare 56 6.076.000 170.000 78.897 

Alte transferuri 55 
   

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 542.000 0 0 

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 54.02.05 
   

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat 54.02.06 
   

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţiile 

publice locale 
54.02.07 

   

Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.02.10 
   

Cheltuieli de capital 70 68.000 
  

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 6.000 
  

Alte transferuri 55 468.000 
  

Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.02.10 10.000 
  

Alte servicii publice generale 54.02.50 883.000 
  

Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 

(cod 60.02+61.02) 
59.02 140.000 80.000 

 

Apărare (cod 60.02.02) 60.02 60.000 0 
 

Cheltuieli de capital 70 60.000 
  

Apărare națională 60.02.02 60.000 0 
 

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02 80.000 80.000 
 

Cheltuieli de capital 70 80.000 80.000 
 

Protecție civilă şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) 61.02.05 80.000 80.000 
 

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 63.02 36.526.600 691.600 55.923 

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 34.397.000 107.000 37.112 

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 
   

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare 56 34.397.000 107.000 37.112 

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) 66.02.06 34.397.000 107.000 
 

Spitale generale 66.02.06.01 34.397.000 107.000 
 

Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 448.600 154.600 16.500 

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 320.500 139.500 16.500 

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare 70 128.100 15.100 
 

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) 67.02.03 433.500 139.500 
 

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale 67.02.03.02 113.000 
  

Muzee 67.02.03.03 158.000 58.000 
 

Instituții publice de spectacole și concerte 67.02.03.04 26.500 16.500 
 

Școli populare de artă și meserii 67.02.03.05 126.000 65.000 
 

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale 67.02.03.08 10.000 
  

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 67.02.50 15.100 15.100 
 

Asigurări și asistență socială 

(cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68) 
68.02 1.681.000 430.000 2.311 

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare 70 1.681.000 430.000 2.311 

Asistență acordată persoanelor în vârstă 68.02.04 60.000 
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DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Credite bugetare anuale 

aprobate la finele 

perioadei de raportare 

Prevederi bugetare 

trimestriale 

Încasări 

realizate 

A B 1 2 6 

Asistență socială pentru familie și copii 68.02.06 1.621.000 430.000 2.311 

Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE 

(cod 70.02+74.02) 
69,02 41.259.000 2.222.000 1.160.424 

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) 70.02 147.000 147.000 
 

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare 70 147.000 147.000 
 

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) 70.02.03 147.000 147.000 
 

Dezvoltarea sistemului de locuințe 70.02.03.01 147.000 147.000 
 

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) 74.02 41.112.000 2.075.000 1.160.424 

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare 56 41.112.000 2.075.000 1.160.424 

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05 41.112.000 2.075.000 1.160.424 

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor 74.02.05.02 41.112.000 2.075.000 1.160.424 

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02 3.564.000 273.000 77.624 

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 3.552.000 265.000 77.624 

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare 56 
   

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare 70 3.552.000 265.000 77.624 

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 3.552.000 265.000 77.624 

Drumuri și poduri 84.02.03.01 3.552.000 265.000 77.624 

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) 87.02 12.000 8.000 0 

Fondul Român de Dezvoltare Socială 87.02.01 
   

Zone libere 87.02.03 
   

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 12.000 8.000 
 

Alte transferuri 55 
   

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare 56 
   

Cheltuieli de capital 70 
   

Alte actiuni economice 87.02.50 12.000 8.000 
 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.02 -20.369.590 -1.966.600 1.173.430 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT TOTAL 96,02 -20.369.590 -4.724.100 2.197.826 
 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 62/2014 
 

EXECUTIA BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL 

SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII 

la data de 31 martie 2014 

-lei- 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Credite bugetare anuale 

aprobate la finele 

perioadei de raportare 

Credite bugetare 

trimestriale 

Încasări 

realizate 

A B 1 2 6 

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)  00.01 58.200.000 18.418.550 13.940.198 

VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.17) 00.01 56.931.500 17.341.050 13.923.698 

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) 00.02 49.642.800 15.431.000 12.274.898 

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) 00.12 49.642.800 15.431.000 12.274.898 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10) 00.13 20.000 5.000 6.449 

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) 30.10 20.000 5.000 6.449 

Venituri din concesiuni și închirieri 30.10.05 20.000 5.000 6.449 

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice 30.10.05.30 20.000 5.000 6.449 

Alte venituri din proprietate 30.10.50 
   

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 49.622.800 15.426.000 12.268.449 

Venituri din prestări de servicii și alte activități 

(cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+ 

33.10.30 la 33.10.32+33.10.50) 

33.10 50.551.800 16.355.000 12.268.449 

Taxe și alte venituri în învăţământ 33.10.05 217.000 42.000 35.959 

Venituri din prestări de servicii 33.10.08 1.417.800 327.000 286.404 

Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive 33.10.19 175.000 45.000 43.700 

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate 33.10.21 44.400.000 14.857.000 10.562.302 

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la 

bugetul de stat 
33.10.30 2.474.000 620.000 1.126.471 

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din 

veniturile proprii ale Ministerului Sănătății 
33.10.31 843.000 220.000 

 

Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală 33.10.32 895.000 224.000 205.000 

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități 33.10.50 130.000 20.000 8.613 

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50) 34.10 1.000 1.000 0 

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise 34.10.50 1.000 1.000 
 

Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50) 37.10 -930.000 -930.000 0 

Donaţii şi sponsorizări 37.10.01 
   

Vărsăminte din secțiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului 

local ( evidentiate cu semnul minus) 
37.10.03 -930.000 -930.000 

 

IV. SUBVENȚII (cod 00.18) 00.17 7.288.700 1.910.050 1.648.800 

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10) 00.18 7.288.700 1.910.050 1.648.800 

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15) 43.10 7.288.700 1.910.050 1.648.800 

Subvenţii pentru instituţii publice 43.10.09 6.867.500 1.800.050 1.559.700 

Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea camerelor agricole 43.10.15 421.200 110.000 89.100 

VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL 00.01 1.268.500 1.077.500 16.500 

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14) 00.12 930.000 930.000 0 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 37.10) 00.14 930.000 930.000 0 

Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.04) 37.10 930.000 930.000 0 

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.10.04 930.000 930.000 0 

IV. SUBVENȚII (cod 00.18) 00.17 338.500 147.500 16.500 

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) 00.18 338.500 147.500 16.500 

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17) 43.10 338.500 147.500 16.500 

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare 43.10.19 338.500 147.500 16.500 

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) 49.10 59.371.000 18.682.550 14.204.111 

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE ( cod 50.10+59.10+ 63.10+ 69.10+79.10) 49.10 56.931.500 17.644.050 14.204.111 

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) 54.10 416.000 117.850 92.095 

Cheltuieli de personal 10 313.000 80.550 76.333 

Bunuri şi servicii 20 103.000 37.300 15.762 

Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.10.10 416.000 117.850 92.095 

Sănătate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 48.954.000 15.609.000 12.650.579 

Cheltuieli de personal 10 28.900.000 7.549.000 7.386.865 
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DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Credite bugetare anuale 

aprobate la finele 

perioadei de raportare 

Credite bugetare 

trimestriale 

Încasări 

realizate 

A B 1 2 6 

Bunuri şi servicii 20 19.854.000 8.009.000 5.233.323 

Alte cheltuieli-Burse 59 200.000 51.000 30.391 

Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01) 66.10.06 48.954.000 15.609.000 12.650.579 

Spitale generale 66.10.06.01 48.954.000 15.609.000 12.650.579 

Cultură, recreere și religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10 6.327.500 1.584.900 1.248.049 

Cheltuieli de personal 10 3.071.000 777.800 710.379 

Bunuri şi servicii 20 3.256.500 807.100 537.670 

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent 84 
   

Servicii culturale 

( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.15+ 

67.10.03.30 ) 

67.10.03 4.674.500 1.216.900 1.065.141 

Muzee 67.10.03.03 1.979.000 500.000 427.090 

Instituții publice de spectacole și concerte 67.10.03.04 1.790.500 499.200 442.881 

Școli populare de artă și meserii 67.10.03.05 905.000 217.700 195.170 

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 67.10.50 1.653.000 368.000 182.908 

Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânaăoare ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30) 83.10 450.000 117.000 90.278 

Cheltuieli de personal 10 380.000 95.000 72.453 

Bunuri şi servicii 20 70.000 22.000 17.825 

Agricultură 83.10.03 450.000 117.000 90.278 

Camere agricole 83.10.03.07 450.000 117.000 90.278 

Alte acțiuni economice ( cod 87.10.50) 87.10 784.000 215.300 123.110 

Cheltuieli de personal 10 313.000 81.800 53.515 

Bunuri şi servicii 20 471.000 133.500 69.595 

Alte actiuni economice 87.10.50 784.000 215.300 123.110 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96,10 0 -303.000 -280.413 

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+ 63.10+69.10+79.10) 49.10 2.439.500 1.038.500 0 

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) 54.10 6.000 0 0 

Cheltuieli de capital 70 6.000 
  

Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.10.10 6.000 
  

Sănătate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 2.101.000 891.000 0 

Cheltuieli de capital 70 2.101.000 891.000 
 

Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01) 66.10.06 2.101.000 891.000 0 

Spitale generale 66.10.06.01 2.101.000 891.000 0 

Cultură, recreere și religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10 320.500 139.500 0 

Cheltuieli de capital 70 320.500 139.500 0 

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+ 

67.10.03.15+67.10.03.30 ) 
67.10.03 310.500 139.500 0 

Muzee 67.10.03.03 158.000 58.000 0 

Instituții publice de spectacole și concerte 67.10.03.04 26.500 16.500 
 

Școli populare de artă și meserii 67.10.03.05 126.000 65.000 
 

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 67.10.50 10.000 
  

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10) 79.10 12.000 8.000 0 

Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30) 83.10 0 0 0 

Cheltuieli de capital 70 
   

Agricultură 83.10.03 0 0 0 

Camere agricole 83.10.03.07 
   

Alte acțiuni economice ( cod 87.10.50) 87.10 12.000 8.000 0 

Școli populare de artă și meserii 70 12.000 8.000 
 

Alte actiuni economice 87.10.50 12.000 8.000 
 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96,10 -1.171.000 39.000 16.500 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT - TOTAL 96,10 -1.171.000 -264.000 -263.913 
 

Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 62/2014 
 

EXECUTIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE 

la data de 31 martie 2014 

-lei- 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Credite bugetare anuale 

aprobate la finele 

perioadei de raportare 

Credite bugetare 

trimestriale 

Încasări 

realizate 

TOTAL VENITURI 
 

83.000 83.000 57.288 

I.  VENITURI CURENTE 
 

83.000 83.000 57.288 

C.   VENITURI NEFISCALE 
 

83.000 83.000 57.288 

C2.  VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 36.08 + 37.08)) 
 

83.000 83.000 57.288 

Diverse venituri (cod 36.08.50) 36.08 83.000 83.000 57.288 

Alte transferuri voluntare 37.08.50 83.000 83.000 57.288 
 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Credite bugetare anuale 

aprobate la finele 

perioadei de raportare 

Credite bugetare 

trimestriale 

Plăţi 

efectuate 

TOTAL CHELTUIELI ( 50.08+59.08+63.08+70.08+79.08) 
 

83.000 63.000 420,00 

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.08+53.08+54.08) 50.08 59.000 59.000 420,00 

Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.08.01) 51.08 59.000 59.000 420,00 

Autorități executive și legislative (cod 51.08.01.03 la 51.08.01.04) 51.08.01 59.000 59.000 420,00 

Autorităţi executive 51.08.01.03 59.000 59.000 420,00 

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+ 67.08+68.08) 63.08 24.000 4.000 0 

Cultură, recreere și religie ( cod 67.08.01la 67.08.50) 67.08 0 0 0 

Servicii culturale (cod 67.08.03.01 la 67.08.03.30) 67.08.03 0 0 0 

Alte servicii culturale 67.08.03.30 
   

Asigurări și asistență socială (cod  68.08.01la 68.08.50) 68.08 24.000 4.000 0 

Asistență socială pentru familie și copii 68.08.06 24.000 4.000 
 

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenţei sociale (cod 68.08.50.01) 68.08.50 
   

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE 

(cod 80.08+81.08+82.08+83.08 +84.08+85.08+86.08+87.08) 
79.08 0 0 0 

Alte acțiuni economice (cod87.08.01+ 87.08.03+87.08.04) 87.08 0 0 0 

Turism 87.08.04 
   

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96,08 0 20.000 56.868 
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Anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 62/2014 
 

EXECUȚIA  BUGETULUI CREDITELOR INTERNE 

la data de 31 martie 2014 

-lei- 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Credite bugetare anuale 

aprobate la finele 

perioadei de raportare 

Credite bugetare 

trimestriale 

Plăţi 

efectuate 

TOTAL CHELTUIELI ( 50.07+59.07+63.07+69.07+79.07) 
 

12.000.000 0 0 

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.07+66.07+ 67.07+68.07) 63,07 500.000 0 0 

Sănătate (cod 66.08.01 la 66.07.04) 66,07 500.000 0 0 

Servicii  medicale în unități sanitare cu paturi (66.07.06.01 la 66.07.06.03) 66.07.06 500.000 0 0 

Spitale generale 66.07.06.01 500.000 
  

Partea IV-a SERVICII ȘI DEZVPLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE  

(cod 70.07+74.07) 
69,07 11.500.000 0 0 

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare 
 

11.500.000 
  

Protecția mediului (cod 74.07.01 la 74.07.50) 74,07 11.500.000 0 0 

Proiecte cu finanțare din FEN 56 11.500.000 
  

Salubritate și gestiunea deșeurilor (74.07.05.01+74.07.05.02) 74.07.05 11.500.000 0 0 

Salubritate 74.07.05.01 
   

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor 74.07.05.02 11.500.000 
  

 

HOTĂRÂREA Nr. 63/2014 

privind aprobarea cumpărării unor imobile situate în 

comuna Bodoc, sat Olteni, județul Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 24 aprilie 2014, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

cumpărării unor imobile situate în comuna Bodoc - sat Olteni, 

județul Covasna, având în vedere: Raportul comun de specialitate 

al Direcției Juridice, Administrație Publică și Dezvoltarea 

Teritoriului, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Covasna; Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna; în conformitate cu: 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 167/2013 privind 

aprobarea asocierii județului Covasna prin Consiliul Județean 

Covasna cu comuna Bodoc prin Consiliul Local al comunei 

Bodoc în vederea conservării, restaurării și punerii în valoare a 

monumentului istoric „Castelul Mikó” din comuna Bodoc, sat 

Olteni, județul Covasna; Contractul de asociere nr. 580/18.11.2013 

încheiat între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și 

Comuna Bodoc prin Consiliul Local al comunei Bodoc; Dispoziția 

Președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 240/2013 privind 

numirea comisiei de negociere în vederea achiziționării în cote 

părți egale cu comuna Bodoc, a imobilului Castel Mikó, situat în 

comuna Bodoc, sat Olteni; Raportul de evaluare al imobilelor 

întocmit de Szántó Emese Judit, expert evaluator autorizat, 

Membru titular ANEVAR, înregistrat la Registratura generală a 

Consiliului Județean Covasna sub nr. 2358/11.03.2014; Procesul - 

verbal de negociere din data de 11.04.2014, înregistrat la 

Registratura Generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 

3500/11.04.2014; adresa nr. 1212/05 februarie 2014 a 

proprietarilor vânzători cu privire la înștiințarea de vânzare a 

monumentului istoric Castelul Mikó; adresa nr. 59/DPC/ 

24.01.2014 a Ministerului Culturii privind neexercitarea dreptului 

de preemțiune înregistrată la Registratura generală a Consiliului 

Județean Covasna sub nr. 2353 din 10.03.2014, și adresa nr. 

147/19.03.2014 a Direcției Județene pentru Cultură Covasna 

înregistrată la Registratura generală a Consiliului județean 

Covasna sub nr. 2611/19.03.2014; adresa nr. 1212/05.03.2014 

privind exercitarea dreptului de preemțiune de către județul 

Covasna privind cumpărarea Castelului Mikó din Olteni; 

prevederile art. 4, alin. (4) și (8) din Legea nr. 422/2001 privind 

protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, art. 1650 și urm. din Codul civil, art. 121, 

alin. (2) și art. 123 din Legea administraţiei publice locale nr. 

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

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

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

modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1) Se însușește Raportul de evaluare al imobilelor 

Szántó Emese Judit, expert evaluator autorizat, Membru titular 

ANEVAR, prevăzut în anexa nr. 1. 

(2) Se însușește Procesul - verbal de negociere din data de 

11.04.2014, înregistrat la Registratura Generală a Consiliului 

Județean Covasna sub nr. 3500/11.04.2014, prevăzut în anexa nr. 2. 

Art.2. (1) Se aprobă cumpărarea de către județul Covasna a 

unor imobile-terenuri și construcții -, situate în comuna Bodoc, 

satul Olteni, județul Covasna, cu datele de identificare 

prevăzute în anexa nr. 3, libere de orice sarcini, în cote egale de 

½ parte cu comuna Bodoc. 

(2) Prețul total de cumpărare al imobilelor prevăzute în 

anexa nr. 3 este de 250.000 Euro, din care cota parte a județului 

Covasna este de 125.000 Euro, plătibil în lei la cursul BNR 

leu/euro practicat în ziua efectuării plății și care se va achita 

prin ordin de plată în termen de 30 de zile de la data semnării 

contractului de vânzare cumpărare. 

Art.3. Se aprobă proiectul contractului de vânzare 

cumpărare, conform anexei nr. 4 

Art.4. Imobilele prevăzute în anexa nr. 3 după cumpărare 

vor intra în domeniul privat al județului Covasna şi în 

administrarea Consiliului Judeţean Covasna respectiv în 

domeniul privat al comunei Bodoc și în administrarea 

Consiliului Local al comunei Bodoc în cotă parte de ½ pentru 

fiecare coproprietar. 

Art.5. Cu semnarea contractului de vânzare - cumpărare în 

formă autentică din partea județului Covasna se împuternicește 

dl. TAMÁS Sándor, președintele Consiliului Județean Covasna 

și dl FERENCZ Ludovic, directorul executiv al Direcției 

Economice. 

Art.6. Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi  Direcţia Economică. 
 

Sf. Gheorghe, la 24 aprilie 2014. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Notă: Anexele nr. 1-4 la Hotărârea nr. 63/2014 au fost comunicate celor 

interesați. 

 

HOTĂRÂREA Nr. 64/2014 

cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna 

şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2014 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 24 aprilie 2014, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la 
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rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al 

instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2014, având în 

vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei Economice; 

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Județean Covasna; Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, 

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

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

cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului 

Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 

2014, conform anexelor nr. 1E, 1/1c, 1/2e, 1/19a, 1/26a, 1/28c, 

1/32a, 1/37, 1/38, VP
3
, VP5a și INV/2, care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.2. Aprobă utilizarea sumei de 1515 mii lei din 

excedentul anului precedent ca sursă de finanțare a cheltuielilor 

secțiunii de dezvoltare a bugetului pe anul 2014. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, 

Direcţia Economică și instituțiile publice interesate. 
 

Sf. Gheorghe, la 24 aprilie 2014. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

Anexa nr. 1E la Hotărârea nr. 64/2014 
 

BUGETUL LOCAL pe anul 2014 - RECTIFICARE 

-mii lei- 
Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2014 

din care: 

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

1 TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 9 470,83 
 

647,00 5 048,83 3 775,00 

117 IV.  SUBVENȚII (cod 00.18) 00.17 2 056,83 
  

1 668,83 388,00 

118 
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

(cod 42.02+43.02) 
00.18 2 056,83 

  
1 668,83 388,00 

119 

Subvenții de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 

42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 

la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62 la 42.02.65) 

42.02 2 056,83 
  

1 668,83 388,00 

142 
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării 

proiectelor finanțate din FEN postaderare 
42.02.20 768,00 

  
380,00 388,00 

172 Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală 42.02.65 1 288,83 
  

1 288,83 
 

179 
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări 

(cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21) 
45.02 7 414,00 

 
647,00 3 380,00 3 387,00 

180 
Fondul European de Dezvoltare Regională 

(cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *) 
45.02.01 7 071,00 

 
611,00 3 230,00 3 230,00 

181 Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 45.02.01.01 6 460,00 
  

3 230,00 3 230,00 

183 Prefinanțări 45.02.01.03 611,00 
 

611,00 
  

184 Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) *) 45.02.02 343,00 
 

36,00 150,00 157,00 

185 Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 45.02.02.01 307,00 
  

150,00 157,00 

187 Prefinanțări 45.02.02.03 36,00 
 

36,00 
  

236 TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) 49.02 10 985,83 
 

881,00 6 116,83 3 988,00 

1 
TOTAL CHELTUIELI 

(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)  
10 985,83 

 
881,00 6 116,83 3 988,00 

2 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84) 
   

4,00 - 4,00 
 

4 CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 8 182,00 
 

191,00 4 003,00 3 988,00 

39 Bunuri și servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 - 71,28 
 

- 71,28 
  

40 Furnituri de birou 20.01.01 - 4,00 
 

- 4,00 
  

41 Materiale pentru curățenie 20.01.02 - 6,00 
 

- 6,00 
  

48 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 20.01.09 - 40,00 
 

- 40,00 
  

49 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 20.01.30 - 21,28 
 

- 21,28 
  

51 Hrană (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 - 50,00 
 

- 50,00 
  

52 Hrană pentru oameni 20.03.01 - 50,00 
 

- 50,00 
  

69 Consultanță și expertiză 20.12 5,28 
 

5,28 
  

86 Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 116,00 
 

116,00 
  

94 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30 116,00 
 

116,00 
  

113 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.04) 50 - 20,00 
 

- 16,00 - 4,00 
 

114 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 50.04 - 20,00 
 

- 16,00 - 4,00 
 

116 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 

PUBLICE (cod 51.01) 
51SF 20,00 

 
20,00 

  

117 

Transferuri curente 

(cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+ 

51.01.31+51.01.37+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.57+51.01.58) 

51.01 20,00 
 

20,00 
  

118 Transferuri către instituții publice 51.01.01 20,00 
 

20,00 
  

195 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) 
 

10 985,83 
 

877,00 6 120,83 3 988,00 

221 

Titlul VIII Proiecte cu finantare din  Fonduri externe nerambursabile (FEN) 

postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+ 56.15 la 56.18 

+56.22+56.25+56.27+56.28 + 56.32 la 56.34+56.39) 

56 8 182,00 
 

187,00 4 007,00 3 988,00 

222 
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) 

(56.01.01 la 56.01.03) 
56.01 7 789,00 

 
50,00 3 870,00 3 869,00 

223 Finanțarea natională **) 56.01.01 723,00 
 

5,00 359,00 359,00 

224 Finanțarea Uniunii Europene **) 56.01.02 6 508,00 
 

45,00 3 232,00 3 231,00 

225 Cheltuieli neeligibile **) 56.01.03 558,00 
  

279,00 279,00 

226 Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03) 56.02 393,00 
 

137,00 137,00 119,00 

227 Finanțarea națională **) 56.02.01 62,00 
 

22,00 22,00 18,00 

228 Finanțarea Uniunii Europene **) 56.02.02 331,00 
 

115,00 115,00 101,00 

285 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 2 803,83 
 

690,00 2 113,83 
 

286 TITLUL XII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 la 71.03) 71 2 803,83 
 

690,00 2 113,83 
 

287 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 2 803,83 
 

690,00 2 113,83 
 

288 Construcții 71.01.01 2 113,83 
 

- 168,00 2 281,83 
 

289 Mașini, echipamente și mijloace de transport 71.01.02 
  

110,00 - 110,00 
 

291 Alte active fixe 71.01.30 690,00 
 

748,00 - 58,00 
 

238 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) 50.02 963,00 
 

711,00 133,00 119,00 

239 Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 983,00 
 

727,00 137,00 119,00 

1 
TOTAL CHELTUIELI 

(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)  
983,00 

 
727,00 137,00 119,00 

4 CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 393,00 
 

137,00 137,00 119,00 

195 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) 
 

983,00 
 

727,00 137,00 119,00 
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Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2014 

din care: 

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

221 

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din  Fonduri externe nerambursabile (FEN) 

postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+ 56.15 la 56.18 

+56.22+56.25+56.27+56.28 + 56.32 la 56.34+56.39) 

56 393,00 
 

137,00 137,00 119,00 

226 Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03) 56.02 393,00 
 

137,00 137,00 119,00 

227 Finanțarea națională **) 56.02.01 62,00 
 

22,00 22,00 18,00 

228 Finanțarea Uniunii Europene **) 56.02.02 331,00 
 

115,00 115,00 101,00 

285 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 590,00 
 

590,00 
  

286 TITLUL XII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 la 71.03) 71 590,00 
 

590,00 
  

287 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 590,00 
 

590,00 
  

291 Alte active fixe 71.01.30 590,00 
 

590,00 
  

241 Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 983,00 
 

727,00 137,00 119,00 

242 Autorități executive 51.02.01.03 983,00 
 

727,00 137,00 119,00 

243 
Alte servicii publice generale (cod 

54.02.05+54.02.06+54.02.07+54.02.10+54.02.50) 
54.02 - 20,00 

 
- 16,00 - 4,00 

 

1 
TOTAL CHELTUIELI 

(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)  
- 20,00 

 
- 16,00 - 4,00 

 

2 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84) 
 

- 20,00 
 

- 16,00 - 4,00 
 

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

- 16,00 - 4,00 
 

113 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.04) 50 - 20,00 
 

- 16,00 - 4,00 
 

114 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 50.04 - 20,00 
 

- 16,00 - 4,00 
 

245 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 54.02.05 - 20,00 
 

- 16,00 - 4,00 
 

273 
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 

(cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 
63.02 20,00 

 
20,00 

  

300 Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 20,00 
 

20,00 
  

1 
TOTAL CHELTUIELI 

(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)  
20,00 

 
20,00 

  

2 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84) 
 

20,00 
 

20,00 
  

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

20,00 
  

116 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 

PUBLICE (cod 51.01) 
51SF 20,00 

 
20,00 

  

117 

Transferuri curente 

(cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+ 

51.01.31+51.01.37+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.57+51.01.58) 

51.01 20,00 
 

20,00 
  

118 Transferuri către instituții publice 51.01.01 20,00 
 

20,00 
  

302 

Servicii culturale 

(cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+ 

67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) 

67.02.03 20,00 
 

20,00 
  

306 Școli populare de artă și meserii 67.02.03.05 20,00 
 

20,00 
  

39 Bunuri și servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 - 71,28 
 

- 71,28 
  

40 Furnituri de birou 20.01.01 - 4,00 
 

- 4,00 
  

41 Materiale pentru curățenie 20.01.02 - 6,00 
 

- 6,00 
  

48 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 20.01.09 - 40,00 
 

- 40,00 
  

49 Alte bunuri și servicii pentru întreținere si funcționare 20.01.30 - 21,28 
 

- 21,28 
  

51 Hrană (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 - 50,00 
 

- 50,00 
  

52 Hrană pentru oameni 20.03.01 - 50,00 
 

- 50,00 
  

69 Consultanță și expertiză 20.12 5,28 
 

5,28 
  

86 Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 116,00 
 

116,00 
  

94 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30 116,00 
 

116,00 
  

288 Construcții 71.01.01 
  

- 168,00 168,00 
 

289 Mașini, echipamente și mijloace de transport 71.01.02 
  

110,00 - 110,00 
 

291 Alte active fixe 71.01.30 
  

58,00 - 58,00 
 

355 Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02 10 002,83 
 

150,00 5 983,83 3 869,00 

377 Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50) 84.02 2 213,83 
 

100,00 2 113,83 
 

1 
TOTAL CHELTUIELI 

(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)  
2 213,83 

 
100,00 2 113,83 

 

195 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) 
 

2 213,83 
 

100,00 2 113,83 
 

285 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 2 213,83 
 

100,00 2 113,83 
 

286 TITLUL XII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 la 71.03) 71 2 213,83 
 

100,00 2 113,83 
 

287 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 2 213,83 
 

100,00 2 113,83 
 

288 Construcții 71.01.01 2 113,83 
  

2 113,83 
 

291 Alte active fixe 71.01.30 100,00 
 

100,00 
  

379 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03) 84.02.03 2 213,83 
 

100,00 2 113,83 
 

380 Drumuri și poduri 84.02.03.01 2 213,83 
 

100,00 2 113,83 
 

389 Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03+87.02.04+87.02.05+87.02.50) 87.02 7 789,00 
 

50,00 3 870,00 3 869,00 

1 
TOTAL CHELTUIELI 

(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)  
7 789,00 

 
50,00 3 870,00 3 869,00 

4 CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 7 789,00 
 

50,00 3 870,00 3 869,00 

195 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) 
 

7 789,00 
 

50,00 3 870,00 3 869,00 

221 

Titlul VIII Proiecte cu finantare din  Fonduri externe nerambursabile (FEN) 

postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+ 56.15 la 56.18 

+56.22+56.25+56.27+56.28 + 56.32 la 56.34+56.39) 

56 7 789,00 
 

50,00 3 870,00 3 869,00 

222 
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 

56.01.03) 
56.01 7 789,00 

 
50,00 3 870,00 3 869,00 

223 Finanțarea natională **) 56.01.01 723,00 
 

5,00 359,00 359,00 

224 Finanțarea Uniunii Europene **) 56.01.02 6 508,00 
 

45,00 3 232,00 3 231,00 

225 Cheltuieli neeligibile **) 56.01.03 558,00 
  

279,00 279,00 

394 Proiecte de dezvoltare multifuncționale 87.02.05 7 789,00 
 

50,00 3 870,00 3 869,00 

397 VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.02 -1 515,00 
 

- 234,00 -1 068,00 - 213,00 

403 Excedentul secțiunii de funcționare 98.02.96 
   

4,00 
 

408 DEFICIT 1)         99.02.96 + 99.02.97 99.02 -1 515,00 
 

- 234,00 -1 068,00 - 213,00 

409 Deficitul secțiunii de funcționare 99.02.96 
  

- 4,00 
  

410 Deficitul secțiunii de dezvoltare 99.02.97 -1 515,00 
 

- 230,00 -1 072,00 - 213,00 

540 
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE 

(cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) 
49.02SF 

  
4,00 - 4,00 

 

541 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) 50.02 - 20,00 
 

- 16,00 - 4,00 
 

545 
Alte servicii publice generale 

(cod 54.02.05+54.02.06+54.02.07+54.02.10+54.02.50) 
54.02 - 20,00 

 
- 16,00 - 4,00 

 

546 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 54.02.05 - 20,00 
 

- 16,00 - 4,00 
 

571 
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 

(cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 
63.02 20,00 

 
20,00 

  

598 Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 20,00 
 

20,00 
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Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2014 

din care: 

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

600 

Servicii culturale 

(cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+ 

67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) 

67.02.03 20,00 
 

20,00 
  

604 Școli populare de artă și meserii 67.02.03.05 20,00 
 

20,00 
  

694 Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT   (98.02-99.02) 96.02 
  

- 4,00 4,00 
 

696 EXCEDENT  98.02.96 98.02 
   

4,00 
 

697 Excedentul secțiunii de funcționare 98.02.96 
   

4,00 
 

698 DEFICIT    99.02.96 99.02 
  

- 4,00 
  

699 Deficitul secțiunii de funcționare 99.02.96 
  

- 4,00 
  

700 
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 

(00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) - TOTAL 
00.01SD 9 470,83 

 
647,00 5 048,83 3 775,00 

728 IV.  SUBVENȚII (cod 00.18) 00.17 2 056,83 
  

1 668,83 388,00 

729 
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

(cod 42.02) 
00.18 2 056,83 

  
1 668,83 388,00 

730 

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 

42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.63+4

2.02.65) 

42.02 2 056,83 
  

1 668,83 388,00 

753 
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării 

proiectelor finanțate din FEN postaderare 
42.02.20 768,00 

  
380,00 388,00 

766 Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală 42.02.65 1 288,83 
  

1 288,83 
 

767 
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări 

(cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21) 
45.02 7 414,00 

 
647,00 3 380,00 3 387,00 

768 
Fondul European de Dezvoltare Regională 

(cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *) 
45.02.01 7 071,00 

 
611,00 3 230,00 3 230,00 

769 Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 45.02.01.01 6 460,00 
  

3 230,00 3 230,00 

771 Prefinanțări 45.02.01.03 611,00 
 

611,00 
  

772 Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) *) 45.02.02 343,00 
 

36,00 150,00 157,00 

773 Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 45.02.02.01 307,00 
  

150,00 157,00 

775 Prefinanțări 45.02.02.03 36,00 
 

36,00 
  

824 
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 

(cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) 
49.02 10 985,83 

 
877,00 6 120,83 3 988,00 

825 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02) 50.02 983,00 
 

727,00 137,00 119,00 

826 Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 983,00 
 

727,00 137,00 119,00 

827 Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01.03) 51.02.01 983,00 
 

727,00 137,00 119,00 

828 Autorități executive 51.02.01.03 983,00 
 

727,00 137,00 119,00 

933 Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02 10 002,83 
 

150,00 5 983,83 3 869,00 

955 Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 2 213,83 
 

100,00 2 113,83 
 

957 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03) 84.02.03 2 213,83 
 

100,00 2 113,83 
 

958 Drumuri și poduri 84.02.03.01 2 213,83 
 

100,00 2 113,83 
 

965 Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03+87.02.04+87.02.05+87.02.50) 87.02 7 789,00 
 

50,00 3 870,00 3 869,00 

970 Proiecte de dezvoltare multifuncționale 87.02.05 7 789,00 
 

50,00 3 870,00 3 869,00 

972 Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT  ( 98.02-99.02) 96.02 -1 515,00 
 

- 230,00 -1 072,00 - 213,00 

976 DEFICIT 1)    99.02.97 99.02 -1 515,00 
 

- 230,00 -1 072,00 - 213,00 

977 Deficitul secțiunii de dezvoltare 99.02.97 -1 515,00 
 

- 230,00 -1 072,00 - 213,00 
 

Anexa nr. 1/1c la Hotărârea nr. 64/2014 
 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2014 
 

Capitolul: 51.02.00 Autorități publice și acțiuni externe 

Subcapitolul: 51.02.01.03.01 Aparat propriu CJC 

-mii lei- 
Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2014 

din care: 

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

1 
TOTAL CHELTUIELI 

(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)  
590,00 

 
590,00 

  

195 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) 
 

590,00 
 

590,00 
  

285 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 590,00 
 

590,00 
  

286 TITLUL XII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 la 71.03) 71 590,00 
 

590,00 
  

287 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 590,00 
 

590,00 
  

291 Alte active fixe 71.01.30 590,00 
 

590,00 
   

Anexa nr. 1/2e la Hotărârea nr. 64/2014 
 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2014 
 

Capitolul: 54.02.00 Alte servicii publice generale 

Subcapitolul: 54.02.05 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 

-mii lei- 
Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2014 

din care: 

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

1 
TOTAL CHELTUIELI 

(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)  
- 20,00 

 
- 16,00 - 4,00 

 

2 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84) 
 

- 20,00 
 

- 16,00 - 4,00 
 

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

- 16,00 - 4,00 
 

113 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.04) 50 - 20,00 
 

- 16,00 - 4,00 
 

114 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 50.04 - 20,00 
 

- 16,00 - 4,00 
  

Anexa nr. 1/19a la Hotărârea nr. 64/2014 
 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2014 

SPAM 

Capitolul: 67.02.00 Cultură, recreere și religie 
Subcapitolul: 67.02.03.05 Școli populare de artă și meserii 

-mii lei- 
Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2014 

din care: 

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

1 
TOTAL CHELTUIELI 

(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)  
20,00 

 
20,00 

  

2 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84) 
 

20,00 
 

20,00 
  

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

20,00 
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Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2014 

din care: 

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

116 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

(cod 51.01) 
51SF 20,00 

 
20,00 

  

117 

Transferuri curente 

(cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+ 

51.01.37+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.57+51.01.58) 

51.01 20,00 
 

20,00 
  

118 Transferuri către instituții publice 51.01.01 20,00 
 

20,00 
   

Anexa nr. 1/26a la Hotărârea nr. 64/2014 
 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2014 

CPV Hăghig 

Capitolul: 68.02.00 Asigurări și asistență socială 

Subcapitolul: 68.02.04 Asistență acordată persoanelor în vârstă 
-mii lei- 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2014 

din care: 

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

39 Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 - 5,28 
 

- 5,28 
  

49 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 20.01.30 - 5,28 
 

- 5,28 
  

69 Consultanță și expertiză 20.12 5,28 
 

5,28 
   

Anexa nr. 1/28c la Hotărârea nr. 64/2014 
 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2014 

DGASPC 

Capitolul: 68.02.00 Asigurări și asistență socială 

Subcapitolul: 68.02.06.01 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
-mii lei- 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2014 

din care: 

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

39 Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 - 66,00 
 

- 66,00 
  

40 Furnituri de birou 20.01.01 - 4,00 
 

- 4,00 
  

41 Materiale pentru curățenie 20.01.02 - 6,00 
 

- 6,00 
  

48 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 20.01.09 - 40,00 
 

- 40,00 
  

49 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 20.01.30 - 16,00 
 

- 16,00 
  

51 Hrană (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 - 50,00 
 

- 50,00 
  

52 Hrană pentru oameni 20.03.01 - 50,00 
 

- 50,00 
  

86 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 116,00 
 

116,00 
  

94 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30 116,00 
 

116,00 
  

288 Construcții 71.01.01 
  

- 168,00 168,00 
 

289 Mașini, echipamente și mijloace de transport 71.01.02 
  

110,00 - 110,00 
 

291 Alte active fixe 71.01.30 
  

58,00 - 58,00 
  

Anexa nr. 1/32a la Hotărârea nr. 64/2014 
 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2014 
 

Capitolul: 84.02.00 Transporturi 

Subcapitolul: 84.02.03.01.01 Drumuri și poduri 

-mii lei- 
Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2014 

din care: 

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

1 
TOTAL CHELTUIELI 

(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)  
2 213,83 

 
100,00 2 113,83 

 

195 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) 
 

2 213,83 
 

100,00 2 113,83 
 

285 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 2 213,83 
 

100,00 2 113,83 
 

286 TITLUL XII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 la 71.03) 71 2 213,83 
 

100,00 2 113,83 
 

287 Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 2 213,83 
 

100,00 2 113,83 
 

288 Construcții 71.01.01 2 113,83 
  

2 113,83 
 

291 Alte active fixe 71.01.30 100,00 
 

100,00 
  

 

Anexa nr. 1/37 la Hotărârea nr. 64/2014 
 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2014 
 

Capitolul: 51.02.00 Autorități publice și acțiuni externe 

Subcapitolul: 51.02.01.03.03 Proiect Dezvoltarea resurselor umane din mediul rural 
-mii lei- 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2014 

din care: 

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

1 
TOTAL CHELTUIELI 

(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)  
393,00 

 
137,00 137,00 119,00 

4 CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 393,00 
 

137,00 137,00 119,00 

195 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) 
 

393,00 
 

137,00 137,00 119,00 

221 

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din  Fonduri externe nerambursabile (FEN) 

postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+ 56.15 la 56.18 

+56.22+56.25+56.27+56.28 + 56.32 la 56.34+56.39) 

56 393,00 
 

137,00 137,00 119,00 

226 Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03) 56.02 393,00 
 

137,00 137,00 119,00 

227 Finanțarea națională **) 56.02.01 62,00 
 

22,00 22,00 18,00 

228 Finanțarea Uniunii Europene **) 56.02.02 331,00 
 

115,00 115,00 101,00 
 

Anexa nr. 1/38 la Hotărârea nr. 64/2014 
 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2014 

Proiect Arii naturale protejate 

Capitolul: 87.02.00 Alte acțiuni economice 

Subcapitolul: 87.02.05 Proiecte de dezvoltare multifuncționale 

-mii lei- 
Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2014 

din care: 

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

1 
TOTAL CHELTUIELI 

(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)  
7 789,00 

 
50,00 3 870,00 3 869,00 
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Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2014 

din care: 

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

4 CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 7 789,00 
 

50,00 3 870,00 3 869,00 

195 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) 
 

7 789,00 
 

50,00 3 870,00 3 869,00 

221 

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din  Fonduri externe nerambursabile (FEN) 

postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+ 56.15 la 56.18 

+56.22+56.25+56.27+56.28 + 56.32 la 56.34+56.39) 

56 7 789,00 
 

50,00 3 870,00 3 869,00 

222 
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) 

(56.01.01 la 56.01.03) 
56.01 7 789,00 

 
50,00 3 870,00 3 869,00 

223 Finanțarea națională **) 56.01.01 723,00 
 

5,00 359,00 359,00 

224 Finanțarea Uniunii Europene **) 56.01.02 6 508,00 
 

45,00 3 232,00 3 231,00 

225 Cheltuieli neeligibile **) 56.01.03 558,00 
  

279,00 279,00 
 

Anexa nr. VP3 la Hotărârea nr. 64/2014 
 

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 

pe anul 2014 

-mii lei- 
Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2014 

din care: 

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

1 TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10) 00.01 20,00 
 

20,00 
  

54 IV.  SUBVENȚII (cod 00.18) 00.17 20,00 
 

20,00 
  

55 
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

(cod 42.10+43.10) 
00.18 20,00 

 
20,00 

  

61 
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII 

(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19) 
43.10 20,00 

 
20,00 

  

62 Subvenții pentru instituții publice 43.10.09 20,00 
 

20,00 
  

132 
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE 

DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10) 
49.10 20,00 

 
20,00 

  

1 
TOTAL CHELTUIELI 

(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)  
20,00 

 
20,00 

  

2 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84) 
 

20,00 
 

20,00 
  

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

20,00 
  

32 Contribuții de asigurări sociale de stat 10.03.01 - 0,80 
 

- 0,80 
  

37 Contribuții pentru concedii și indemnizații 10.03.06 0,80 
 

0,80 
  

38 
TITLUL II  BUNURI ȘI SERVICII 

(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 
20 20,00 

 
20,00 

  

39 Bunuri și servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 - 6,90 
 

- 6,90 
  

48 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 20.01.09 - 2,00 
 

- 2,00 
  

49 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 20.01.30 - 4,90 
 

- 4,90 
  

50 Reparații curente 20.02 13,00 
 

13,00 
  

59 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 17,00 
 

17,00 
  

61 Lenjerie și accesorii de pat 20.05.03 7,00 
 

7,00 
  

62 Alte obiecte de inventar 20.05.30 10,00 
 

10,00 
  

63 Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 - 1,00 
 

- 1,00 
  

64 Deplasări interne, detașări, transferări 20.06.01 - 1,00 
 

- 1,00 
  

86 Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 - 2,10 
 

- 2,10 
  

94 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30 - 2,10 
 

- 2,10 
  

146 
Partea a III-a  CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 

(cod 65.10+66.10+67.10+68.10) 
63.10 20,00 

 
20,00 

  

171 Cultură, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10 20,00 
 

20,00 
  

1 
TOTAL CHELTUIELI 

(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)  
20,00 

 
20,00 

  

2 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84) 
 

20,00 
 

20,00 
  

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

20,00 
  

32 Contribuții de asigurări sociale de stat 10.03.01 - 0,80 
 

- 0,80 
  

37 Contribuții pentru concedii ți indemnizații 10.03.06 0,80 
 

0,80 
  

38 
TITLUL II  BUNURI ȘI SERVICII 

(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 
20 20,00 

 
20,00 

  

39 Bunuri și servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 - 6,90 
 

- 6,90 
  

48 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 20.01.09 - 2,00 
 

- 2,00 
  

49 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 20.01.30 - 4,90 
 

- 4,90 
  

50 Reparații curente 20.02 13,00 
 

13,00 
  

59 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 17,00 
 

17,00 
  

61 Lenjerie și accesorii de pat 20.05.03 7,00 
 

7,00 
  

62 Alte obiecte de inventar 20.05.30 10,00 
 

10,00 
  

63 Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 - 1,00 
 

- 1,00 
  

64 Deplasări interne, detașări, transferări 20.06.01 - 1,00 
 

- 1,00 
  

86 Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 - 2,10 
 

- 2,10 
  

94 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30 - 2,10 
 

- 2,10 
  

173 

Servicii culturale 

(cod 67.10.03.03+67.10.03.04+67.10.03.05+67.10.03.06+67.10.03.07+67.10.03.09+ 

67.10.03.10+67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30) 

67.10.03 20,00 
 

20,00 
  

176 Școli populare de artă și meserii 67.10.03.05 20,00 
 

20,00 
  

243 VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17) 00.01SF 20,00 
 

20,00 
  

288 IV.  SUBVENȚII (cod 00.18) 00.17 20,00 
 

20,00 
  

289 
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

(cod 42.10+43.10) 
00.18 20,00 

 
20,00 

  

293 SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15) 43.10 20,00 
 

20,00 
  

294 Subvenții pentru instituții publice 43.10.09 20,00 
 

20,00 
  

297 
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 

(cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10) 
49.10 20,00 

 
20,00 

  

311 
Partea a III-a  CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 

( COD 65.10+66.10+67.10+68.10) 
63.10 20,00 

 
20,00 

  

336 Cultură, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10 20,00 
 

20,00 
  

338 

Servicii culturale 

(cod 67.10.03.03+67.10.03.04+67.10.03.05+67.10.03.06+67.10.03.07+67.10.03.09+ 

67.10.03.10+67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30) 

67.10.03 20,00 
 

20,00 
  

341 Școli populare de artă și meserii 67.10.03.05 20,00 
 

20,00 
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Anexa nr. VP5a la Hotărârea nr. 64/2014 
 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2014 

SPAM 

Capitolul: 67.10.00 Cultură, recreere și religie 

Subcapitolul: 67.10.03.05 Școli populare de artă și meserii 
-mii lei- 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2014 

din care: 

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

1 
TOTAL CHELTUIELI 

(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)  
20,00 

 
20,00 

  

2 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84) 
 

20,00 
 

20,00 
  

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

20,00 
  

32 Contribuții de asigurări sociale de stat 10.03.01 - 0,80 
 

- 0,80 
  

37 Contribuții pentru concedii și indemnizații 10.03.06 0,80 
 

0,80 
  

38 
TITLUL II  BUNURI ȘI SERVICII 

(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 
20 20,00 

 
20,00 

  

39 Bunuri și servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 - 6,90 
 

- 6,90 
  

48 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 20.01.09 - 2,00 
 

- 2,00 
  

49 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 20.01.30 - 4,90 
 

- 4,90 
  

50 Reparații curente 20.02 13,00 
 

13,00 
  

59 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 17,00 
 

17,00 
  

61 Lenjerie și accesorii de pat 20.05.03 7,00 
 

7,00 
  

62 Alte obiecte de inventar 20.05.30 10,00 
 

10,00 
  

63 Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 - 1,00 
 

- 1,00 
  

64 Deplasări interne, detașări, transferări 20.06.01 - 1,00 
 

- 1,00 
  

86 Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 - 2,10 
 

- 2,10 
  

94 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30 - 2,10 
 

- 2,10 
   

Anexa nr. INV/2 la Hotărârea nr. 64/2014 
 

Program de investiții publice pe anul 2014 rectificare 

Lista investițiilor finanțate din bugetul local 
 

Proiecte finanțate din Fonduri externe nerambursabile 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea obiectivului Prevederi 2014 

B. Lucrări noi 
 

1 Model integrat de dezvoltare a resurselor umane din mediul rural în vederea ocupării forței de muncă în sectorul turistic 393,00 

2 
Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş-Dealul Viţelului, Tinovul Apa 

Roşie, Tinovul Apa Lină-Honcsok, Oltul Superior, Râul Negru, Ciomad-Balvanyoş şi Mestecănişul de la Reci 
7.789,00 

Total 8.182,00 
 

Proiecte finanțate din bugetul propriu 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea obiectivului Prevederi 2014 

A. Lucrări în continuare 
 

 
Pod peste raul Olt pe DJ 131 Km. 7+366 , județul Covasna -Aita Mare ( revizuire Dali, realizare proiect tehnic  si executie) 675,00 

B Lucrări noi 
 

1 Modernizarea DJ 103B, limita Județ Brașov – Dobârlău – Ozun – Chilieni (DN 12) km 17+750 – 33+149 988,83 

2 Modernizarea DJ 121F Ghelința – Cernat km 0+000 – 23+000 450,00 

C. Alte cheltuieli de investiții 
 

 
a) achiziție de imobile 

 

 
Achiziționarea imobilului Castelul Mikó cu terenul aferent și construcțiile anexe 590,00 

 
c) studii de prefezabilitate, fezabilitate, proiecte, alte studii 

 

 
Revizuirea documentației pentru investiția ”Modernizarea DJ 121F Ghelința – Cernat  km 0+000 – 23+000" 100,00 

Total 2.803,83 
 

Lista investițiilor finanțate din bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii 
 

Șoala Populară de Arte și Meserii 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea obiectivului Prevederi 2014 

C. Alte cheltuieli de investiții 
 

 
b) dotări independente 

 

 
Autoutilitară 

 
Total 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 65/2014 

privind modificarea anexelor nr. 1 și 1a la Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr. 159/2013 pentru aprobarea 

Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi a instituţiilor 

publice subordonate acestuia, pentru anul 2014 
 

Consiliul Judeţean Covasna; întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 24 aprilie 2014, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de 

modificare a anexelor nr. 1 și 1a la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 159/2013 pentru aprobarea Planului de ocupare a 

funcţiilor publice pentru anul 2014, din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi din cadrul 

instituţiilor publice subordonate acestuia, văzând Raportul de 

specialitate al Direcţiei Economice, precum şi Rapoartele de 

avizare întocmite de comisiile de specialitate ale Consiliului 

Judeţean Covasna, având în vedere: Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 48/2014 pentru modificarea anexei nr. 2 la 

Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 110/2013 privind 

aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Covasna, cu modificările 

ulterioare, art. 23 alin. (2) lit. ,,b”, alin. (3), (4) şi (5) din Legea nr. 

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, Ordinul preşedintelui 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7660/2006 privind 

aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a 

funcţiilor publice, adresa Agenției Naționale a Funcționarilor 

Publici nr. 15064/2014,, înregistrată la Registratura generală a 

Consiliului Județean Covasna sub nr. 3601/15.04.2014, în baza art. 

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

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

modificările şi completările ulterioare, 
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HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic. Anexele nr. 1 și 1a la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 159/2013 pentru aprobarea Planului de 

ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2014, din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi din cadrul 

instituţiilor publice subordonate acestuia se modifică și se înlocuiesc 

cu anexele nr. 1 și 1a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Sf. Gheorghe, la 24 aprilie 2014. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 65/2014 

(Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 159/2013) 
 

Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna 

și din cadrul instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Covasna pentru anul 2014 
 

Funcția publică 

Nr. maxim 

de funcții 

publice 

Nr. de 

funcții 

publice 

ocupate 

Nr. de 

funcții 

publice 

vacante 

Nr. maxim de 

funcții publice 

care vor fi 

înfiinţate 

Nr. maxim de 

funcții publice 

supuse 

reorganizării 

Nr. maxim de 

funcții publice 

rezervate 

promovării 

Nr. maxim de 

funcții publice 

rezervate 

promovării 

rapide 

Nr. maxim de 

funcții publice 

care vor fi 

ocupate prin 

recrutare 

secretar al județului 1 1 
      

director general 1 1 
      

director general adjunct 2 2 
      

director executiv în cadrul aparatului 

propriu al autorităţilor administraţiei 

publice locale 

2 2 
      

director executiv adjunct din cadrul 

aparatului propriu al autorităţilor 

administraţiei publice locale 

2 2 
      

șef serviciu 7 7 
      

șef birou 7 4 3 
    

3 

funcții publice de conducere specifice 1 1 
      

Total categoria funcționari publici de 

conducere 
23 20 3 0 0 0 0 3 

auditor clasa I grad profesional principal 2 1 1 
 

1 
  

1 

auditor clasa I grad profesional 

superior    
1 

 
1 

  

consilier juridic clasa I grad 

profesional debutant 
1 

 
1 

    
1 

consilier juridic clasa I grad 

profesional asistent 
1 1 

  
1 

   

consilier juridic clasa I grad 

profesional principal 
4 4 

 
1 2 1 

  

consilier juridic clasa I grad 

profesional superior 
3 2 1 2 

 
2 

 
1 

consilier clasa I grad profesional 

debutant 
1 

 
1 

    
1 

consilier clasa I grad profesional 

asistent 
9 7 2 1 4 1 

 
2 

consilier clasa I grad profesional 

principal 
9 9 

 
4 7 4 

  

consilier clasa I grad profesional 

superior 
43 38 5 7 

 
7 

 
5 

inspector clasa I grad profesional 

debutant 
9 

 
9 

    
9 

inspector clasa I grad profesional 

asistent 
27 14 13 

 
8 

  
13 

inspector clasa I grad profesional 

principal 
23 19 4 8 12 8 

 
4 

inspector clasa I grad profesional 

superior 
17 13 4 12 

 
12 

 
4 

Total funcții publice clasa I 149 108 41 36 35 36 0 41 

referent de specialitate clasa II grad 

profesional principal 
2 2 

  
1 

   

referent de specialitate clasa II grad 

profesional superior 
2 2 

 
1 

 
1 

  

Total funcții publice clasa II 4 4 0 1 1 1 0 0 

referent clasa III grad profesional 

principal 
1 1 

  
1 

   

referent clasa III grad profesional 

superior 
12 10 2 

    
2 

Total funcții publice clasa III 13 11 2 0 1 0 0 2 

Total funcții publice execuție 166 123 43 37 37 37 0 43 

Total funcții publice 189 143 46 37 37 37 0 46 
 

Anexa nr. 1a la Hotărârea nr. 65/2014 

(Anexa nr. 1a la Hotărârea nr. 159/2013) 
 

Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna pentru anul 2014 
 

Funcția publică 

Nr. maxim 

de funcții 

publice 

Nr. de 

funcții 

publice 

ocupate 

Nr. de 

funcții 

publice 

vacante 

Nr. maxim de 

funcții publice 

care vor fi 

înfiinţate 

Nr. maxim de 

funcții publice 

supuse 

reorganizării 

Nr. maxim de 

funcții publice 

rezervate 

promovării 

Nr. maxim de 

funcții publice 

rezervate 

promovării 

rapide 

Nr. maxim de 

funcții publice 

care vor fi 

ocupate prin 

recrutare 

secretar al județului 1 1 
      

director executiv în cadrul aparatului 

propriu al autorităţilor administraţiei 

publice locale 

2 2 
      

director executiv adjunct din cadrul 

aparatului propriu al autorităţilor 

administraţiei publice locale 

2 2 
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Funcția publică 

Nr. maxim 

de funcții 

publice 

Nr. de 

funcții 

publice 

ocupate 

Nr. de 

funcții 

publice 

vacante 

Nr. maxim de 

funcții publice 

care vor fi 

înfiinţate 

Nr. maxim de 

funcții publice 

supuse 

reorganizării 

Nr. maxim de 

funcții publice 

rezervate 

promovării 

Nr. maxim de 

funcții publice 

rezervate 

promovării 

rapide 

Nr. maxim de 

funcții publice 

care vor fi 

ocupate prin 

recrutare 

șef serviciu 1 1 
      

șef birou 2 2 
      

funcții publice de conducere 

specifice 
1 1 

      

Total categoria funcționari publici de 

conducere 
9 9 

      

auditor clasa I grad profesional 

principal 
1 

 
1 

    
1 

consilier juridic clasa I grad 

profesional asistent 
1 1 

  
1 

   

consilier juridic clasa I grad 

profesional principal 
2 2 

 
1 1 1 

  

consilier juridic clasa I grad 

profesional superior 
2 2 

 
1 

 
1 

  

consilier clasa I grad profesional 

debutant 
1 

 
1 

    
1 

consilier clasa I grad profesional 

asistent 
9 7 2 1 4 1 

 
2 

consilier clasa I grad profesional 

principal 
7 7 

 
4 5 4 

  

consilier clasa I grad profesional 

superior 
26 24 2 5 

 
5 

 
2 

inspector clasa I grad profesional 

principal 
2 1 1 

 
1 

  
1 

inspector clasa I grad profesional 

superior 
1 1 

 
1 

 
1 

  

Total funcții publice clasa I 52 45 7 13 12 13 0 7 

referent de specialitate clasa II grad 

profesional superior 
1 1 

      

Total funcții publice clasa II 1 1 
      

referent clasa III grad profesional 

principal 
1 1 

  
1 

   

referent clasa III grad profesional 

superior 
5 5 

      

Total funcții publice clasa III 6 6 0 0 1 0 0 0 

Total funcții publice execuție 59 52 7 13 13 13 0 7 

Total funcții publice 68 61 7 13 13 13 0 7 

 

HOTĂRÂREA Nr. 66/2014 

privind aprobarea asocierii judeţului Covasna cu orașul 

Baraolt şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai 

Viteazul” al judeţului Covasna în vederea realizării 

obiectivului „Construirea unui garaj pentru autospeciala 

SMURD în orașul Baraolt” 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 24 aprilie 2014, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

asocierii judeţului Covasna cu orașul Baraolt şi Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului Covasna 

în vederea realizării obiectivului „Construirea unui garaj pentru 

autospeciala SMURD în orașul Baraolt”, având în vedere: 

Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Administraţie Publică 

şi Dezvoltarea Teritoriului, Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

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

privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, art. 15 alin. (1) din H.G. nr. 1492/2004 privind 

principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de 

urgenţă profesioniste, cu modificările ulterioare, art. 20 alin. (2) 

din Ordonanța de Guvern nr. 88/2001 privind înființarea, 

organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru 

situații de urgență, cu modificările şi completările ulterioare, art. 

25 lit. ,,c” din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu 

modificările şi completările și ulterioare, art. 33 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de 

Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 15/2005, art. 115 din Legea nr. 95/2006 

privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările şi 

completările ulterioare, în baza art. 91 alin. (5) lit. ,,a” pct. 8, alin. 

(6) lit. ,,a” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei 

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

completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă asocierea judeţului Covasna cu orașul 

Baraolt şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai 

Viteazul” al judeţului Covasna în vederea realizării 

obiectivului „Construirea unui garaj pentru autospeciala 

SMURD în orașul Baraolt”. 

Art.2. (1) Se aprobă modelul Acordului de asociere, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se împuterniceşte domnul Tamás Sándor, Preşedintele 

Consiliului Judeţean Covasna cu semnarea Acordului de 

asociere. 

Art.3. Se aprobă contribuţia judeţului Covasna la realizarea 

obiectivului arătat la art. 1 cu 50% din valoarea totală, dar nu mai 

mult de 200.000 lei, ce va fi suportată integral din bugetul 

judeţului Covasna. 

Art.4. Se mandatează domnul Tamás Sándor, Preşedintele 

Consiliului Judeţean Covasna, cu întreprinderea tuturor 

demersurilor necesare realizării obiectivului „Construirea unui 

garaj pentru autospeciala SMURD în orașul Baraolt”. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi Direcția 

Juridică, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 24 aprilie 2014. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Notă: Anexa la Hotărârea nr. 66/2014 a fost comunicată celor interesați. 
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HOTĂRÂREA Nr. 67/2014 

privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice 

pentru reprezentarea intereselor județului Covasna și a 

Consiliului Județean Covasna în Dosarul nr. 309/119/2014 
 

Consiliul Județean Covasna, întrunit în ședința sa ordinară din 

data de 24 aprilie 2014, analizând expunerea de motive a 

Președintelui Consiliului Județean Covasna privind aprobarea 

achiziționării unor servicii juridice pentru reprezentarea intereselor 

județului Covasna și a Consiliului Județean Covasna în Dosarul nr. 

309/119/2014, având în vedere: Raportul de specialitate al 

Direcției Juridice, Administrație Publică și Dezvoltarea 

Teritoriului întocmit în acest sens, precum şi rapoartele comisiilor 

de specialitate, art. I alin. (2), lit. ,,b” din Ordonanța de Urgență  a 

Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a 

cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de 

modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 16/2013, în baza art. 91 

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

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

modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă achiziționarea unor servicii juridice în 

vederea reprezentării intereselor județului Covasna și a Consiliului 

Județean Covasna în Dosarul nr. 309/119/2014 aflat pe rolul 

Tribunalului Covasna, având ca obiect litigii Curtea de Conturi, 

până la obținerea unor hotărâri definitive și irevocabile. 

Art.2. Se împuternicește președintele Consiliului Județean 

Covasna pentru selectarea prestatorului de servicii juridice, în 

condițiile legii și semnarea contractului în acest sens. 

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

însărcinează președintele Consiliului Județean Covasna, Direcția 

Juridică, Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului și 

Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 24 aprilie 2014. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

HOTĂRÂREA Nr. 68/2014 

privind aprobarea participării Judeţului Covasna la concursul 

de proiecte „Conservarea şi revitalizarea patrimoniului 

cultural şi natural - schema de granturi mici” finanţat în 

cadrul Grantului Norvegian SEE 2009-2014 cu proiectul 

„Heritage Drive Guide-Strategie integrată privind 

conservarea și valorificarea patrimoniului construit din 

județul Covasna” 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 24 aprilie 2014; analizând Expunerea de motive a 

Președintelui Consiliului Județean Covasna privind aprobarea 

participării Judeţului Covasna la concursul de proiecte 

„Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural - 

schema de granturi mici” finanţat în cadrul Grantului Norvegian 

SEE 2009-2014 cu proiectul „Heritage Drive Guide-Strategie 

integrată privind conservarea și valorificarea patrimoniului 

construit din județul Covasna”; având în vedere: Raportul Direcției 

Juridice, Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului; 

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate întocmite în 

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

modificările și completările ulterioare; în baza art. 91 alin. (1) lit. 

„f” și în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice 

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

ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă participarea Judeţului Covasna la concursul 

de proiecte „Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi 

natural - schema de granturi mici” finanţat în cadrul Grantului 

Norvegian SEE 2009-2014 cu proiectul „Heritage Drive Guide-

Strategie integrată privind conservarea și valorificarea 

patrimoniului construit din județul Covasna”. 

Art.2. Proiectul va fi susținut 100% prin finanțare 

nerambursabilă prin Granturi ale Guvernului Norvegian, din 

totalul costurilor eligibile ale proiectului. Valoarea totală a 

proiectului este de 354.535,94 lei. 

Art.3. Se împuternicește domnul Tamás Sándor, Președintele 

Consiliului Judeţean Covasna, cu solicitarea finanțării menționate 

și cu semnarea tuturor actelor aferente solicitării. 

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

însărcinează persoana desemnată la art. 2 din prezenta hotărâre. 
 

Sf. Gheorghe, la 24 aprilie 2014. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

HOTĂRÂREA Nr. 69/2014 

privind atribuirea licenţelor de traseu operatorilor de 

transport public declarați câștigători în urma atribuirii 

electronice din data de 04.04.2014 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 24 aprilie 2014, analizând Expunerea de motive al  

Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul Henning 

László János, privind atribuirea licenţelor de traseu operatorilor 

declarați câștigători în urma atribuirii electronice din data de 

04.04.2014, având în vedere: Raportul de specialitate al 

Administratorului public, precum şi Rapoartele de avizare ale 

Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean 

Covasna, art. 17 alin. (1) lit. „p” din Legea serviciilor de transport 

public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, 

art. 4 lit. „h” din Normele de aplicare a Legii serviciilor de 

transport public local nr. 92/2007 aprobate prin Ordinul 

ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare, procesul-verbal nr. 

3382/08.04.2014 al Comisiei paritare pentru asigurarea 

propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de 

persoane prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu, 

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

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

modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă atribuirea licenţelor de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate 

pe traseele judeţene operatorilor declarați câștigători în urma 

atribuirii electronice din data de 04.04.2014, conform anexelor 

nr. 1, 2, 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. (1) Operatorii de transport desemnaţi câştigători vor 

încheia contract de delegare a gestiunii serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate cu Consiliul 

Judeţean Covasna.  

(2) Operatorii de transport desemnaţi câştigători, vor 

executa cursele după eliberarea licenţelor de traseu de către 

ARR Agenţia Covasna şi după aprobarea prin hotărâre a 

Consiliului Judeţean Covasna. 

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri produc efecte de la 
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data comunicării celor interesați, conform alin. (1) al art. 49 din 

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

cu modificările şi completările ulterioare. 

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

însărcinează Compartimentul monitorizarea serviciilor comunitare 

de utilităţi publice, transport public judeţean. 
 

Sf. Gheorghe, la 24 aprilie 2014. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 69/2014 
 

Nr. 

traseu 
Denumire traseu 

Operator de transport 

câştigător 

Punctaj 

obţinut 

49 

COMANDĂU - COVASNA 

AT.PRESTĂRI SERVICII ŞI 

TRANSPORT GERENDI 

(20 km) 

COMUNA COMANDĂU  

Cod Fiscal: R4201937  

Loc. Comandău 

Jud. CV 

38 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 69/2014 
 

Nr. 

traseu 
Denumire traseu 

Operator de transport 

câştigător 

Punctaj 

obţinut 

50 

ÎNTORSURA BUZĂULUI -

SITA  BUZĂULUI - 

CRASNA (16 km) 

MUR  SRL 

Cod Fiscal: R19493414  

Loc.  Întorsura Buzăului  

Jud. CV 

22 

 

Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 69/2014 
 

Nr. 

traseu 
Denumire traseu 

Operator de transport 

câştigător 

Punctaj 

obţinut 

51 
ÎNTORSURA BUZĂULUI - 

LĂDĂUŢI (7 km) 

COMUNA BARCANI 

Cod Fiscal: R4404710  

Loc. Barcani Jud. CV 

33 

 

Anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 69/2014 
 

Nr. 

traseu 
Denumire traseu 

Operator de transport 

câştigător 

Punctaj 

obţinut 

52 
BARCANI - ÎNTORSURA 

BUZĂULUI (10 km) 

COMUNA BARCANI 

Cod Fiscal: R4404710  

Loc. Barcani Jud. CV 

27 

 

HOTĂRÂREA Nr. 70/2014 

privind aprobarea participării Școlii Populare de Arte și 

Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola 

Sepsiszentgyörgy la concursul de proiecte „Organizarea 

taberei pentru copii și tineret” finanţat în cadrul Fundației 

Play Live cu proiectul „Tabăra formațiilor de fanfară a Școlii 

Populare de Arte și Meserii” 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 24 aprilie 2014; analizând Expunerea de motive a 

Președintelui Consiliului Județean Covasna privind aprobarea 

participării Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe - 

Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy  la concursul de proiecte 

„Organizarea taberei pentru copii și tineret” finanţat în cadrul 

Fundației Play Live cu proiectul „Tabăra formațiilor de fanfară a 

Școlii Populare de Arte și Meserii”; având în vedere: Raportul 

Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti 

Népiskola Sepsiszentgyörgy; Rapoartele de avizare ale comisiilor 

de specialitate întocmite în acest sens; Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă participarea Școlii Populare de Arte și 

Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy  

la concursul de proiecte „Organizarea taberei pentru copii și 

tineret” finanţat în cadrul Fundației Play Live cu proiectul „Tabăra 

formațiilor de fanfară a Școlii Populare de Arte și Meserii”. 

Art.2. Valoarea totală a proiectului este de 17.000 lei, din care 

contribuția financiară a Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu 

Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy  este de 0 lei. 

Art.3. Se împuternicește domnul Gáj Nándor, director al 

Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe - 

Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy, cu solicitarea finanțării 

menționate și cu semnarea tuturor actelor aferente solicitării.  

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

însărcinează persoana desemnată la art. 3 din prezenta hotărâre. 
 

Sf. Gheorghe, la 24 aprilie 2014. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

HOTĂRÂREA Nr. 71/2014 

privind prelungirea perioadei prevăzute la art. 1 din 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 182/2013 pentru 

aprobarea restricţionării temporare a traficului greu în 

perioada 15 noiembrie 2013 - 30 aprilie 2014 pe drumul 

comunal DC14, la sfârşit de săptămână şi în zilele de sărbători 

legale, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 24 aprilie 2014, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind prelungirea 

perioadei prevăzute la art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 182/2013 pentru aprobarea restricţionării temporare a 

traficului greu în perioada 15 noiembrie 2013 - 30 aprilie 2014 pe 

drumul comunal DC14, la sfârşit de săptămână şi în zilele de 

sărbători legale, aflat în administrarea Consiliului Judeţean 

Covasna, având în vedere: Raportul de specialitate al Serviciului 

de Administrare a Drumurilor Judeţene precum şi rapoartele de 

avizare ale comisiilor de specialitate, art. 44 alin. (2), art. 61 alin. 

(1) lit. „n” şi art. 61
2
, lit. „b” din Ordonanţa Guvernului nr. 

43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 

cu modificările şi completările ulterioare; art. 123 alin. (1) din 

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

modificările şi completările ulterioare; Legea privind bunurile 

proprietate publică nr. 213/1998, cu modificările şi completările 

ulterioare, avizul favorabil al Poliției Stațiunii Covasna din cadrul 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Covasna nr. 384180/ 

14.11.2014, înregistrat la Consiliul Județean Covasna sub nr. 

10025/14.11.2013, ţinând cont de solicitarea Primăriei comunei 

Comandău formulată prin adresa nr. 548/28.03.2014, înregistrată 

la Consiliul Judeţean Covasna sub nr. 3262/03.04.2014, în baza 

art. 91, alin. (1) lit. ,,f” şi în temeiul art. 97, alin. (1) din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic. Perioada prevăzută la art. 1 din Hotărârea 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 182/2013 pentru aprobarea 

restricţionării temporare a traficului greu în perioada 15 

noiembrie 2013 - 30 aprilie 2014 pe drumul comunal DC14, la 

sfârşit de săptămână şi în zilele de sărbători legale, aflat în 

administrarea Consiliului Judeţean Covasna, se prelungeşte 

până la 30.12.2014.  
 

Sf. Gheorghe, la 24 aprilie 2014. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
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HOTĂRÂREA Nr. 72/2014 

privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor 

publice, aflate în  administrarea  Consiliului Judeţean 

Covasna, pentru perioada de iarnă 2014-2015 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 24 aprilie 2014, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind încadrarea pe 

niveluri de viabilitate a drumurilor publice, aflate în administrarea 

Consiliului Judeţean Covasna, pentru perioada de iarnă 2014-

2015, având în vedere: Raportul de specialitate al Serviciului de 

Administrare a Drumurilor Judeţene, Rapoartele de avizare 

întocmite de comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean 

Covasna, în conformitate cu prevederile: Ordinul comun al 

ministrului delegat pentru departamentul pentru proiecte de 

infrastructură şi investiţii şi al ministrului dezvoltării regionale şi 

administraţiei publice nr. 289/2170/2013 pentru aprobarea 

reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea şi combaterea 

înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013, art. 22 

din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

aprobată prin Legea nr. 82/1998, republicată, cu modificările şi 

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

şi în temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă încadrarea pe niveluri de viabilitate a 

drumurilor publice aflate în  administrarea  Consiliului 

Judeţean Covasna, pentru perioada de iarnă 2014-2015, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

încredinţează Serviciul de Administrare a Drumurilor Judeţene din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 24 aprilie 2014. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Anexă la Hotărârea nr. 72/2014 
 

ÎNCADRAREA PE NIVELURI DE VIABILITATE A DRUMURILOR PUBLICE, AFLATE ÎN ADMINISTRAREA  

CONSILIULUI JUDEŢEAN COVASNA, PENTRU PERIOADA DE IARNĂ 2014-2015  
 

Categoria 

funcţională 

a drumurilor 

Sectorul de drum 

de la km................ 

la km.................. 

Între localităţile 
Lungime 

(km) 

Nivelul de intervenţie 

şi formaţia de utilaje 
Motivarea încadrării 

Nivelul II de viabilitate 

DJ 103 17+987-19+213 Lim.jud.Braşov-Araci-DN 13 E 1,21 N.I.2 Asigură legătura cu judeţul Braşov 

DJ 103B 27+750-33+150 Ozun-DN 12 (Chilieni) 5,40 N.I.2 Asigură legătura comunei Ozun cu  reşedinţa de judeţ 

DJ 103E 0+000-16+210 Hăghig-Aita Mare 16,21 N.I.2 Leagă comune:Hăghig, Belin şi Aita Mare 

DJ 112 10+100-18+560 Lim.jud.Braşov-Sf.Gheorghe 8,46 N.I.2 Asigură legătura cu judeţul Braşov 

DJ 113 0+500-24+000 Tg.Secuiesc-Turia-Bálványos 23,50 N.I.2 Drum spre Băile Bálványos 

DJ 114 0+000-19+200 Lemnia-Sânzieni 19,20 N.I.2 Leagă centre de comune între ele 

DJ 121 32+826-49+002 Covasna-Tg.Secuiesc 16,18 N.I.2 
Asigură legătura  între oraşul Covasna şi municipiul 

Tg.Secuiesc 

DJ 121B 0+580-2+900 Sf.Gheorghe-Arcuş 2,32 N.I.2 
Asigură legătura comunei Arcuş cu  reşedinţa de 

judeţ 

DJ 121C 2+025-8+800 Sf.Gheorghe-Şugaş Băi 6,78 N.I.2 Drum spre Băile Sugás 

DJ 121F 0+000 - 6+700 Ghelinţa - inters. cu DJ 121 6,70 N.I.2 Ghelinţa - intersecţia cu DJ 121 

DJ 122 0+000-22+650 Micfalău- intrare Baraolt 22,65 N.I.2 
Asigură legătura între municipiul Sf.Gheorghe şi  

oraşul Baraolt prin DN 12 

DJ 131 9+250-38+621 Aita Mare-Baraolt-Vârghiş 29,37 N.I.2 Leagă centre de comune cu oraşul Baraolt 

DC 14 (DJ 121 H) 5+100-20+000 Covasna-Comandău 14,90 N.I.2 Asigură legătura între Covasna şi Comandău 

TOTAL NIVEL II 172,88 
  

Nivelul III de viabilitate 

DJ 103B 17+750-27+750 Lim.Jud.Braşov-Ozun (DN 11) 10,00 N.I.3 Asigură legătura cu judeţul Braşov 

DJ 113 24+000-37+397 Băile Bálványos-Bixad Gară 13,40 N.I.3 Asigură legătura Gara Bixad cu Băile Bálványos 

DJ 113A 0+000-1+500 DJ 113-Lacul Sf.Ana 1,50 N.I.3 DJ 113 - limită judeţ Harghita 

DJ 121A 

0+000-28+460 Înt.Buzăului-Moacşa (DN 11) 28,46 N.I.3 
Asigură legătura oraşului Întorsura Buzăului spre 

reşedinţa de judeţ, prin Valea Mare 

28+460-32+700 Moacşa (DN 11)-Inters. DC 36 4,24 N.I.3 
Asigură legătura dintre centrele de comună şi 

localităţile aparţinătoare acestora 
35+100-48+375 Angheluş- ieşire Valea Crişului 13,28 N.I.3 

64+125-68+735 Aita Medie-Aita Mare 4,61 N.I.3 

DJ 121B 4+560-4+960 intrare V. Crişului - int. DJ 121A 0,40 N.I.3 Intrare Valea Crişului - intersecţia cu DJ 121A 

DJ 121D 0+000-9+600 Boroşneu Mare - Zagon 9,60 N.I.3 
Asigură legătura comunei Zagon cu  reşedinţa de 

judeţ, prin Boroşneu Mare 

DJ 121F 7+600 -22+968 Catalina-Cernat 15,37 N.I.3 
Asigură legătura dintre centrele de comună şi 

localităţile aparţinătoare acestora 

DJ 122 22+650-26+544 intrare Baraolt-inters. cu DJ 131 3,89 N.I.3 Intrare Baraolt-intersecţia cu DJ 131 

DJ 122 B 0+000-3+830 DN 12-Malnaş Băi-DJ 122 3,83 N.I.3 Drum spre Malnaş Băi 

DJ 131 7+314-9+250 Lim.jud.BV-Aita Mare 1,94 N.I.3 
Asigură legătura între Apaţa ( judeţul Braşov) şi Aita 

Mare (judeţul Covasna) 

DJ 131B 12+978-14+318 Lim.jud.Braşov-DJ 131 1,34 N.I.3 Asigură legătura cu judeţul Braşov 

TOTAL NIVEL III 111,85 
  

Nivelul IV de viabilitate 

DJ 121A 48+375-64+125 Valea Crişului-Aita Medie 15,75 NI 4 MZA < 500 vehicule fizice 

TOTAL NIVEL IV 15,75 
  

* MZA = trafic mediu zilnic anual 

 

HOTĂRÂREA Nr. 73/2014 

privind aprobarea participării Judeţului Covasna prin 

Consiliul Judeţean Covasna şi a unor instituţii publice 

subordonate acestuia la „Programul de stimulare a înnoirii 

Parcului auto naţional” din anul 2014 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 24 aprilie 2014, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

participării Judeţului Covasna în anul 2014 la „Programul de 

stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”, Raportul de 

specialitate al Serviciului de Administrare a Drumurilor Județene, 

și a Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe - 

Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy precum şi rapoartele de 

avizare ale comisiilor de specialitate; ţinând cont de prevederile: 

O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările 

şi completările ulterioare, Ordinul Ministrului Mediului şi 

Schimbărilor Climatice nr. 364/2014 pentru aprobarea Ghidului de 
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finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto 

naţional, O.U.G. nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe 

anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu 

modificările şi completările ulterioare, în baza art. 91 alin. (1) lit. 

,,f” şi în temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă participarea Judeţului Covasna prin 

Consiliului Judeţean, a Școlii Populare de Arte și Meserii Sf. 

Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy şi a Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna la 

„Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” din anul 

2014. 

Art.2. Se aprobă casarea, prin „Programul de stimulare a 

înnoirii Parcului auto naţional” din anul 2014 a autoturismului 

marca Dacia, cu nr. de înmatriculare CV-98-CMJ, cu datele de 

identificare prevăzute în anexa nr. 1, şi achiziţionarea unui 

autoturism nou. 

Art.3. Se aprobă casarea, prin „Programul de stimulare a 

înnoirii Parcului auto naţional” din anul 2014 a autoturismului 

marca Dacia, cu nr. de înmatriculare CV-10-PRC, cu datele de 

identificare prevăzute în anexa nr. 2, şi achiziţionarea unui 

autoturism nou. 

Art.4. Se aprobă casarea, prin „Programul de stimulare a 

înnoirii Parcului auto naţional” din anul 2014 a autoturismului 

marca Skoda, cu nr. de înmatriculare CV-17-JUD, cu datele de 

identificare prevăzute în anexa nr. 3, şi achiziţionarea unui 

autoturism nou.  

Art.5. Se aprobă casarea, prin „Programul de stimulare a 

înnoirii Parcului auto naţional” din anul 2014 a două 

autoturisme marca Dacia, cu nr. de înmatriculare CV-03-YPH 

și CV-10-DPC cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 

4a și 4b, şi achiziţionarea a două autoturisme noi.  

Art.6. Se aprobă asigurarea din bugetul judeţului Covasna 

a contribuţiei proprii pentru diferenţa de preţ dintre prima de 

casare în valoare de 6.500 lei/autoturism casat şi valoarea 

integrală a preţului de achiziţionare a noilor autovehicule. 

Art.7. Anexele nr. 1, 2, 3, 4a și 4b fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.8. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Direcţia 

Economică, Școala Populară de Arte și Meserii Sf. Gheorghe - 

Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy și Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 24 aprilie 2014. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Notă. Anexele nr. 1, 2, 3, 4a și 4b la Hotărârea nr. 73/2014 au fost 

comunicate celor interesați. 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 74/2014 

privind aprobarea încadrării drumului judeţean DJ 121C din 

categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean în 

categoria funcţională a drumurilor de interes local 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 24 aprilie 2014, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

încadrării drumului judeţean DJ 121C din categoria funcţională a 

drumurilor de interes judeţean în categoria funcţională a 

drumurilor de interes local, având în vedere: Raportul de 

specialitate al Serviciului de Administrare a Drumurilor Județene, 

precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 

93/2014 privind aprobarea solicitării de încadrare în categoria 

funcţională de drum de interes local a drumului judeţean DJ 121C 

situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna şi preluarea 

acestuia în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu 

Gheorghe, art. 8 şi 12, alin. (2) din O.G. nr. 43/1997 privind 

regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; art. 867, alin. (1) şi art. 868 din Noul Cod 

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

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

cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1) Se aprobă încadrarea drumului judeţean DJ 121C, 

având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre, din categoria funcţională a 

drumurilor de interes judeţean în categoria funcţională a 

drumurilor de interes local. 

(2) Potrivit art. 8, alin. (1) din O.G. nr. 43/1997 privind regimul 

juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,drumurile de interes local aparţin proprietăţii publice a 

unităţii administrative pe teritoriul căreia se află. 

Art.2. (1) Se aprobă scoaterea drumului judeţean DJ 121C, 

prevăzut la nr. crt. 11, cod de clasificare 1.3.7, din inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Covasna, 

însuşit prin Hotărârea Consiliul Judeţean Covasna  nr. 38/2001,  

cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) În aplicarea prevederilor alineatului (1), Consiliul 

Judeţean Covasna va elabora şi iniţia, în condiţiile legii, un 

proiect de hotărâre de Guvern. 

Art.3. Predarea-preluarea drumului prevăzut la art. 1 se face 

pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 

30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se 

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi 

Serviciul de Administrare a Drumurilor Județene. 
 

Sf. Gheorghe, la 24 aprilie 2014. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 
Anexă la Hotărârea nr. 74/2014 

 

Nr. 

crt. 

Codul de 

clasificare 

Denumirea 

bunului 
Elemente de identificare 

Anul 

dobândirii 

Valoare de 

inventar (lei) 

Situaţia juridică actuală 

Denumire act proprietate 

sau alte acte doveditoare 
Nr./Data 

1.  1.3.7. 
Drum judeţean 

DJ 121C 

Origine: km 0+000 Sfântu Gheorghe 
Destinaţie: km 8+800 Băile Şugaş 

Lungime drum: 8,800 km 

1998 5.118.155,36 
O.U.G. 

H.Cj.Cv 
43/1997 

24/2009 

 

 

 



 21 

HOTĂRÂREA Nr. 75/2014 

pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 168/2010 pentru aprobarea 

Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a 

indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiție 

„Reabilitarea podului peste râul Olt la km 7+366 de pe DJ 

131, Aita Mare, județul Covasna” 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 24 aprilie 2014, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea 

anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 

nr. 168/2010pentru aprobarea Documentaţiei de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico - economici 

ai obiectivului de investiție „Reabilitarea podului peste râul Olt 

la km 7+366 de pe DJ 131, Aita Mare, județul Covasna”, având 

în vedere: Raportul de specialitate al Serviciului de 

Administrare a Drumurilor Județene, precum şi rapoartele de 

avizare ale comisiilor de specialitate; art. 44 din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, H. G. nr. 28/2008 privind aprobarea 

conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice 

aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective 

de investiţii şi lucrări de intervenţii, Ordinul nr. 863/2008 

pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi 

din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea 

conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice 

aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective 

de investiţii şi lucrări de intervenţii", cu modificările și 

completările ulterioare, văzând Avizul Comisiei Tehnico - 

Economice a Consiliului Judeţean Covasna nr. 2/24.03.2014, în 

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

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

cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.I. Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 168/2010 pentru aprobarea Documentaţiei de Avizare 

a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico - economici ai 

obiectivului de investiție „Reabilitarea podului peste râul Olt la km 

7+366 de pe DJ 131, Aita Mare, județul Covasna”, cu modificările 

ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 4/2014 pentru 

modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 168/2010 pentru aprobarea Documentaţiei de Avizare 

a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico - economici ai 

obiectivului de investiție „Reabilitarea podului peste râul Olt la km 

7+366 de pe DJ 131, Aita Mare, județul Covasna”. 
 

Sf. Gheorghe, la 24 aprilie 2014. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Notă: Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 75/2014 a fost comunicată celor 

interesați. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Anexa nr.2 la Hotărârea nr. 75/2014 

(Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 168/2010) 
 

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI 

pentru obiectivul de investiţie: ”Pod peste râul Olt pe DJ 131 la km 7+366, 

Aita Mare, judeţul Covasna” 
 

1. Valoarea totală este de: 2.811,87 mii lei fără TVA (1euro = 4,453 lei), 

631,46 mii euro fără TVA,  

din care C + M 2.240,77 mii lei fără TVA, 503,20 mii euro fără TVA 
 

2. Eşaloanarea investiţiei (INV/C+M)  

 
Anul I 2811,87 mii lei fără TVA / 2240,77 mii lei fără TVA 

631,46 mii euro fără TVA / 503,20 mii euro fără TVA 

 
3. Durata de realizare 7 luni  

 

4. Capacităţi:  
 

Pod integral  
- lungime totală pod 109,00m  
- număr deschideri 3 (36,25 m + 36,50 m + 36,25 m)  

- lăţime transversală totală 6,00 m  

- din care lăţime parte carosabilă 4,80 m  
- din care lăţime reborduri 2 x 0,60 m  

- clasa de încărcare clasa E (A30, V80)  

- fundaţii indirecte pe piloţi d = 1,20 m  

- lungimea şi lăţimea culeilor L = 6,00 m, B = 1,50 m  

- lungimea şi lăţimea pilelor L = 6,00 m, B = 1,50 m  

- plăci de racordare 2 x 5,50 m  
 

Rampe  
- lungime rampe 51,00m + 80,00m  
- lăţime rampe 4,80m ÷ 6,00m 

 

HOTĂRÂREA Nr. 76/2014 

privind aprobarea participării Centrului de Cultură al 

Județului Covasna la concursul de proiecte „Conservarea și 

revitalizarea patrimoniului cultural și natural” finanțat în 

cadrul Grantului Norvegian SEE 2009-2014 cu proiectul 

„Meşteşuguri tradiţionale din Secuime – revitalizare prin 

digitizare şi promovare” 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 24 aprilie 2014; analizând Expunerea de motive a 

Președintelui Consiliului Județean Covasna privind aprobarea 

participării Centrului de Cultură al Judeţului Covasna la 

concursul de proiecte „Conservarea şi revitalizarea 

patrimoniului cultural şi natural” finanţat în cadrul Grantului 

Norvegian SEE 2009-2014 cu proiectul „Meşteşuguri 

tradiţionale din Secuime - revitalizare prin digitizare şi 

promovare”; având în vedere: Raportul Centrului de Cultură al 

Județului Covasna; Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate întocmite în acest sens; Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările și completările 

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

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă participarea Centrului de Cultură al 

Judeţului Covasna la concursul de proiecte „Conservarea şi 

revitalizarea patrimoniului cultural şi natural” finanţat în cadrul 

Grantului Norvegian SEE 2009-2014 cu proiectul 

„Meşteşuguri tradiţionale din Secuime - revitalizare prin 

digitizare şi promovare”. 

Art.2. Proiectul va fi susținut 100% prin finanțare 

nerambursabilă prin Granturi ale Guvernului Norvegian, din 

totalul costurilor eligibile ale proiectului. Valoarea totală a 

proiectului este de 85.000 Euro. 

Art.3. Se împuternicește domnul Imreh-Marton István, 

director al Centrului de Cultură al Judeţului Covasna, cu 
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solicitarea finanțării menționate și cu semnarea tuturor actelor 

aferente solicitării. 

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

însărcinează persoana desemnată la art. 3 din prezenta hotărâre. 
 

Sf. Gheorghe, la 24 aprilie 2014. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 
RAPORT DE ACTIVITATE AL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI JUDEȚEAN COVASNA 

PE ANUL 2013 

 

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 2013, structurat pe principalele atribuții prevăzute de lege și sarcini date de Consiliul Județean Covasna prin hotărârile adoptate. 

 

DIRECŢIA JURIDICĂ, ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI DEZVOLTAREA TERITORIULUI 

 

Direcţia juridică, administraţie publică şi dezvoltarea teritoriului în conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 47/2013 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna este compartimentul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna care 

asigură verificarea legalității actelor administrative și a contractelor în care județul Covasna sau Consiliul Județean Covasna figurează ca parte şi îndeplinirea sarcinilor cu privire la 

coordonarea activităţii consiliilor locale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean; sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale şi aparatul acestora în aplicarea 

corectă a actelor normative, asigurarea asistenţei juridice de specialitate, precum şi coordonarea la nivel de judeţ a dezvoltării durabile a teritoriului, managementul proiectelor şi achiziţii 

publice. 

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

teritoriului. 

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

precum şi cu autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale. 

În conformitate cu principiile autonomiei, legalităţii şi cooperării în rezolvarea problemelor comune care stau la baza raporturilor dintre administraţia publică judeţeană şi cea locală, 

participă la acţiunile care implică coordonarea activităţii consiliilor locale municipale, orăşeneşti şi comunale în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean din domeniul 

administraţiei publice locale. 

Direcţia juridică, administraţie publică şi dezvoltarea teritoriului efectuează periodic acţiuni de îndrumare şi control în teritoriu asupra activităţii de eliberare a certificatelor de 

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

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

Direcţia juridică, administraţie publică şi dezvoltarea teritoriului exercită control asupra legalităţii actelor ce emană de la compartimentele aparatului consiliului judeţean, care i-au 

fost prezentate în acest sens. Conlucrează la organizarea, în condiţiile prevăzute de lege, a şedinţelor consiliului judeţean şi ale comisiilor de specialitate constituite la nivelul Consiliului 

Județean Covasna. Asigură difuzarea, evidenţa actelor emise de consiliul judeţean, legătura acestuia cu mijloacele de informare în masă privind convocarea consiliului şi rezolvarea 

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

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

dezvoltarea teritoriului. 

Informează periodic conducerea consiliului judeţean asupra problemelor constatate în teritoriu în vederea găsirii şi stabilirii celor mai eficiente modalităţi de coordonare a activităţii 

consiliilor locale în interesul comun. 

Asigură reprezentarea în fața instanțelor judecătorești a județului Covasna Consiliului Județean Covasna și a Preşedintelui Consiliului Județean Covasna. 

Asigură activitatea de relații cu publicul și petiții, comunicarea informațiilor de interes public, în condițiile legii, precum și realizează procedurile prevăzute de lege privind 

transparența decizională. 

Direcţia juridică, administraţie publică şi dezvoltarea teritoriului urmăreşte derularea investiţiilor pe toată perioada, începând cu proiectarea până la punerea în funcţiune, stadiul fizic 

şi valoric al lucrărilor, verifică pe teren şi confirmă situaţiile de lucrări întocmite de antreprenor; 

Asigură obţinerea tuturor avizelor necesare emiterii autorizaţiilor de construcţie pentru toate obiectivele de investiţie.  

Organizează periodic analize privind modul de derulare a programelor de investiţii şi reparaţii capitale, iniţiază măsuri pentru eliminarea disfuncţionalităţilor- 

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

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

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

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

Asigură organizarea licitaţiilor la nivelul Consiliului Judeţean Covasna. 

Asigură administrarea patrimoniului public și privat al județului Covasna. 

Asigură activităţile legate de managementul şi implementarea proiectelor. 

Direcţia juridică, administraţie publică şi dezvoltarea teritoriului este subordonată Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, este condusă de un director executiv şi de un director 

executiv adjunct. 

În anul 2013 Direcția a realizat următoarele activități: 

 

1. DOMENIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

 

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

215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna.  

Astfel, în cursul anului 2013, Consiliul Judeţean Covasna s-a întrunit în şedinţe de 16 ori, după cum urmează:  

- de 11 ori în şedinţe ordinare; 

- de 5 ori în şedinţe extraordinare. 

În cadrul acestor şedinţa s-au adoptat 202 de hotărâri, în diferite domenii ale vieţii economice, sociale şi culturale.   

Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna a emis 258 de dispoziţii, reglementând diferite probleme ce intră în sfera lui de competenţă.  

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

prevederile legale. 

Potrivit dispoziţiilor HG nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător cu modificările şi complimentările ulterioare, preşedintelui Consiliului Judeţean îi 

revine sarcina de a împuternicii persoane din aparatul de specialitate pentru a constata şi sancţiona faptele ce constituie contravenţii prevăzute de actul normativ mai sus amintit, sens în 

care s-a emis Dispoziţia nr. 206/2005. În baza actului administrativ emis s-a desfăşurat, în anul 2013, controlul privind procedura de eliberare a certificatelor de producător la primăriile 

din judeţul Covasna. S-a verificat modul de eliberare a 773 buc. certificate de producător, ocazii cu care nu s-au constatat deficienţe privind respectarea condiţiilor şi criteriilor prevăzute 

de art. 10 lit. „a” şi ”h” din HG nr. 661/2001. 

În  cursul anului 2013 s-au primit şi înregistrat și transmis la Agenţiei Naţionale de Integritate 34 declaraţii de avere şi 35 declaraţii de interese ale consilierilor judeţeni, pentru anul 

fiscal 2012,  potrivit prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind 

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

Integritate. 

În vederea punerii în aplicare a legislaţiei privind apărarea împotriva incendiilor,  funcţionarii din cadrul Compartimentului au colaborat cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„Mihai Viteazul” al judeţului Covasna la organizarea desfăşurării concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, faza judeţeană, care s-a desfăşurat în 

municipiul Tg. Secuiesc, la data de 16 iunie 2013.  

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

Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna.  

 

2. DOMENIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI PETIŢII 

 

Cadrul legal pentru asigurarea participării cetăţenilor la luarea deciziilor, consolidarea şi lărgirea cadrului de funcţionare a democraţiei participative s-a realizat prin Legea nr. 52 din 

21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.  

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

de interes public care urmau să fie dezbătute în cadrul şedinţelor consiliului judeţean. 
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În data de 22 ianuarie 2013, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnului Tamás Sándor, privind aprobarea modificării Actului 

constitutiv şi a Statului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD-BALVANYOS, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek közti Turizmusfejlesztési Társulás”. 

S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 22 ianuarie 2013 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din cadrul sediului 

Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cotidiene locale „Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”, pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.  

Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 4 februarie 2013 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei asociaţii legal 

constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din data de 28 februarie 2013, s-a procedat la adoptarea actului normativ privind aprobarea modificării Actului constitutiv şi 

a Statului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD-BALVANYOS, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek közti Turizmusfejlesztési Társulás”. 

În data de 26 februarie 2013, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului Bodó Lajos, consilier judeţean, pentru aprobarea modificării Actului Constitutiv şi a Statului 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AGROSIC Közösségek közti Társulás. 

S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 26 februarie 2013 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din cadrul sediului 

Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cotidiene locale „Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”, pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.  

Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 11 martie 2013 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei asociaţii legal 

constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din data de 28 martie 2013, s-a procedat la adoptarea actului normativ pentru aprobarea modificării Actului Constitutiv şi a 

Statului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AGROSIC Közösségek közti Társulás. 

În data de 30 mai 2013, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa Preşedintelui  Consiliului Judeţean Covasna, domnului Tamás Sándor, pentru aprobarea modificării Actului 

constitutiv şi Statului Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna. 

S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 30 mai 2013 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din cadrul sediului 

Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cotidiene locale „Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”, pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.  

Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 11 iunie 2013 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei asociaţii legal 

constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din data de 11 iulie 2013, s-a procedat la adoptarea actului normativ pentru aprobarea modificării Actului constitutiv şi 

Statului Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna. 

În data de 5 iunie 2013 am procedat la afişarea, la avizierul din cadrul sediului Consiliului Judeţean Covasna, anunţului Grupului de Acţiune Locală Asociaţia Angustia Egyesület cu 

privire la prelungirea apelului de selecţie în cadrul măsurii 41-111L-Formare profesională (trening), informare şi difuzare de cunoştinţe. 

În data de 28 iunie 2013, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa Preşedintelui  Consiliului Judeţean Covasna, domnului Tamás Sándor, pentru modificarea şi completarea Actului 

constitutiv şi al Statului Asociaţiei „Asociaţia Vadon”. 

S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 28 iunie 2013 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din cadrul sediului 

Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cotidiene locale „Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”, pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.  

După expirarea termenului de 30 zile prevăzut de art.6, alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în următoarea şedinţă ordinară se va 

proceda la adoptarea actului normativ pentru modificarea şi completarea Actului constitutiv şi al Statului Asociaţiei „Asociaţia Vadon”. 

În data de 29 iulie 2013, s-a adus la cunoştinţa publică iniţiativa domnului Ambrus József, consilier judeţean, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 113/2012 

privind aprobarea înfiinţării Asociaţiei Clubul Sportiv SEPSI-SIC, ca structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică.  

S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 29 iulie 2013 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din cadrul sediului 

Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cele două cotidiene locale „Observatorul de Covasna”şi  „Székely Hírmondó” din data de 29 iulie 2013, precum şi pe 

pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.  

Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 9 august 2013 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei asociaţii legal 

constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din data de 29 august 2013, s-a procedat la adoptarea actului normativ pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 113/2012 privind aprobarea înfiinţării Asociaţiei Clubul Sportiv SEPSI-SIC. 

În data de 26 iulie 2013 s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului preşedinte Tamás Sándor pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 9/2013 

cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2013, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinţei bunurilor, conform art. 62 şi 63 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal. 

Şi în acest caz s-a procedat conform prevederilor Legii nr. 52/2003, s-a publicat această iniţiativă în cotidiene locale „Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”, pe pagina de 

internet a instituţiei, respectiv anunţul a fost afişat la avizierul de la sediul instituţiei. Până la termenul indicat în anunţ, nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea 

cetăţenilor judeţului sau din partea unei asociaţii legal constituite. 

În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din 29 august 2013 a fost adoptată Hotărârea pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 9/2013 cu 

privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2013, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinţei bunurilor, conform art. 62 şi 63 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal. 

În data de 24 septembrie 2013 s-a adus la cunoştinţa publică iniţiativa domnilor Antal Árpád András şi Tamás Sándor privind organizarea referendumului în vederea consultării 

cetăţenilor din judeţul Covasna privind oportunitatea înfiinţării unei regiuni de dezvoltare formată din judeţele Harghita, Covasna şi Mureş, cu centrul regiunii în municipiul Târgu Mureş. 

Cu respectarea prevederilor legale s-a publicat această iniţiativă în două cotidiene locale „Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”, pe pagina de internet al instituţiei, 

respectiv anunţul a fost afişat la avizierul de la sediul instituţiei.  

Până la termenul indicat în anunţ, nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei asociaţii legal constituită. 

În data de 11 octombrie 2013 s-a adus la cunoştinţa publică iniţiativa domnului preşedinte Tamás Sándor privind organizarea referendumului în vederea consultării cetăţenilor din 

judeţul Covasna privind oportunitatea înfiinţării unei regiuni de dezvoltare formată din judeţele Harghita, Covasna şi Mureş, cu centrul regiunii în municipiul Târgu Mureş. 

Şi în acest caz s-a procedat conform prevederilor Legii nr. 52/2003, s-a publicat această iniţiativă în cotidiene locale „Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”, pe pagina de 

internet a instituţiei, respectiv anunţul a fost afişat la avizierul de la sediul instituţiei. Până la termenul indicat în anunţ, nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea 

cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei asociaţii legal constituită. 

În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din 14 noiembrie 2013 a fost adoptată Hotărârea privind organizarea referendumului în vederea consultării cetăţenilor din judeţul 

Covasna privind oportunitatea înfiinţării unei regiuni de dezvoltare formată din judeţele Harghita, Covasna şi Mureş, cu centrul regiunii în municipiul Târgu Mureş. 

Consiliul Judeţean Covasna, prin direcţiile de specialitate a răspuns prompt la rezolvarea problemelor cetăţenilor, persoane fizice şi juridice, urmărindu-se îndeplinirea unui obiectiv 

fundamental, şi anume acela de a crea şi promova o relaţie directă între locuitorii judeţului şi reprezentanţii administraţiei publice judeţene. Aceste probleme ne-au fost aduse la cunoştinţă 

prin petiţii, sesizări, memorii, cereri depuse şi înregistrate la Compartimentul relaţii cu publicul şi petiţii şi prin audienţele care au fost solicitate conducerii consiliului judeţean.   

Conform programului stabilit prin Dispoziţia Preşedintelui nr. 184/2008, în semestrul I al anului au solicitat şi au fost primiţi în audienţă 13 persoane, din care 9 persoane de către dl. 

preşedinte Tamás Sándor, o persoană de dl. vicepreşedinte Henning László-János, 2 persoane de vicepreşedinte Nagy Iosif şi o persoană de dl Varga Zoltán secretarul judeţului. 

Problemele celor 13 de persoane primite în audienţă au fost rezolvate în cadrul audienţelor. 

În semestrul II al anului au solicitat şi au fost primiţi în audienţă 8 de persoane, din care 4 persoane de către dl. preşedinte Tamás Sándor, o persoană de  dl. vicepreşedinte Henning 

László-János , 2 persoane de vicepreşedinte Nagy Iosif şi o persoană de dl Varga Zoltán secretarul judeţului.  

Problemele celor 8 de persoane primite în audienţă au fost rezolvate în cadrul audienţelor. 

În 2013 au fost analizate şi rezolvate în limitele termenelor legale în total 35 petiții. 

Informaţiile de interes public care se comunică din oficiu, conform art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, sunt cele cuprinse în anexa Dispoziţiei nr. 136/2006 cu privire la 

informaţiile de interes public care se comunică din oficiu de către Consiliul Judeţean Covasna, emisă în baza reglementărilor amintite mai sus. 

În cursul anului 2013, accesul la informaţiile de interes public în cadrul Consiliului Judeţean Covasna s-a realizat în condițiile legii, raportul în acest sens fiind prezentat plenului 

Consiliului Județean Covasna.  

 

3. DOMENIUL JURIDIC-CONTENCIOS 

 

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

îndeplineşte sarcinile cu privire la asigurarea asistenţei juridice de specialitate atât pentru compartimentele din cadrul Consiliului Judeţean Covasna cât şi la cerere, consiliilor locale, 

redactarea proiectelor de hotărâri şi a dispoziţiilor, verificarea legalităţii actelor care emană de la compartimentele aparatului propriu de specialitate a Consiliului Judeţean Covasna 

prezentate spre avizare. 

În anul 2013 Compartimentul juridic – contencios a reprezentat interesele Județului Covasna, Consiliul Judeţean Covasna și/sau Președintele Consiliului Județean Covasna în fața 

instanțelor de judecată de toate gradele. 

În cursul anului au fost înregistrate la Compartimentul juridic – contencios un număr de 30 cauze. La sfârșitul anului 2013, pe rolul instanțelor de judecată s-au aflat 39 cauze dintre 

care s-au numărat și cauze mai vechi aflate pe rol, începute înainte de 2013. 

S-a acordat asistență juridică în redactarea unor acte pentru autoritățile administrației publice locale din județul Covasna. 

În cursul anului 2013, Compartimentul juridic-contencios a întocmit un nr. de 24 de proiecte de hotărâre de Guvern. 

În perioada de referință 2013, consilierii juridici au întocmit proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean din care au fost adoptate 202 de hotărâri şi proiecte de dispoziţii ale 

preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna în număr de 258, În total au fost adoptate 460 de acte administrative.  

Consilierii juridici au avizat în perioada de referință un număr de 622 contracte.  

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

Au fost îndeplinite atribuţiile Consiliului Judeţean Covasna privind asigurarea forţei de muncă necesară la mobilizare pe timp de război cu personalul cu obligaţii militare şi evidenţa 

salariaţilor aparatului propriu şi a consilierilor judeţeni cu obligaţii militare. Aceste activităţi au făcut obiectul unei analize anuale prezentate Consiliului Judeţean Covasna. 

 

4. COMPARTIMENTUL REGISTRATURĂ 

http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
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În cursul anului 2013 s-a primit prin poștă, curier, poșta electronică, fax sau direct de la petiționari precum și acte create din oficiu  într-un număr de 12.301, acte care au fost 

înregistrate în Registrul de intrare – ieșire al Consiliului Județean Covasna. De asemenea s-au înregistrat și difuzat actele normative publicate în Monitorul Oficial al României (Partea I, 

II, III, IV, V și VI) 

După înregistrare aceste acte au fost prezentate conducerii Consiliului Județean Covasna în vederea repartizării acestora către compartimentele care au atribuția legală de a le 

soluționa. Conform rezoluţiei preşedintelui, vicepreşedinţilor şi secretarului judeţului Covasna s-au repartizat actele către direcțiile sau compartimentele de specialitate pe bază de condică 

de predare. S-au operat în Registrul de intrare – ieșire datele conform rezoluției.  

Lunar s-au difuzat către compartimentele de specialitate și instituțiile subordonate Consiliului Județean Covasna Monitorul Oficial al Județului Covasna.  

De asemenea la nivelul registraturii s-au întocmit 10 procese verbale de predare-primire a documentelor depuse în vederea evaluării pentru licitaţii, 8 procese verbale de afișarea a 

unor asociaţii din judeţul  Covasna, precum și 12 centralizatoare privind francarea trimiterilor poştale, care au fost înaintate către serviciul buget-finanţe, contabilitate.  

 

5. ÎN DOMENIUL ARHIVEI 

 

În cursul anului 2013 s-a asigurat ordonarea şi conservarea corespunzătoare a documentelor în depozitul de arhivă. La solicitarea persoanelor fizice şi juridice s-au eliberat în total 

148 adeverinţă  şi copii de pe actele aflate în păstrarea Consiliului Judeţean Covasna, cu aprobarea secretarului judeţului Covasna. 

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

respectarea procedurilor legale. 

În baza de inventar s-au preluat documentele arhivistice create de compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna în nr. de 20 

inventare, în cursul anului 2013 asigurându-se selecţionarea, conservarea şi păstrarea acestora.  

În anul 2013 s-au predat un număr de 2 inventare la Arhivele Naţionale, create de SECŢIA SĂNĂTATE AL RAIONULUI SF. GHEORGHE ŞI CORPUL DE PAZĂ 

CONTRACTUALĂ.  

În 2013 au fost selecționate și predate la REMAT un nr. 7 inventare al fostului Secţie de contabilitate perioada 1986-1989, Corpul Gardienilor Publici perioada 1996-2005, 

Monitoare oficiale ale Județelor din România şi Monitorul Oficial al României parte II, III, IV, VI şi VII.  

 

6. ÎN DOMENIUL SECRETARIATULUI ATOP 

 

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

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna și al fișei posturilor, ședințele ordinare ATOP în număr de 12 s-au desfășurat, atât la sediul Consiliului Județean Covasna cât și 

la unele centre zonale ale poliției, totodată au avut loc 7 ședințe extraordinară, dintre care numai pe baza evenimentelor de la Belin,  trei.   La secretariatul ATOP au fost înregistrate 38 de 

petiții. Au fost soluționate petițiile primite de la cetățeni prin care au fost reclamați lucrători ai poliției precum și a jandarmeriei.   

 

7. BIROUL INVESTIȚII ȘI PATRIMONIU 

 

Domeniul investiții: 

 

1. Obiectiv de investiție:  Lucrări de separare a utilităților comune, extindere și amenajări interioare la sediul Consiliului Județean Covasna  

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

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

proprietăți alăturate. 

În acest sens a fost semnat contractul de proiectare tehnică și execuție de lucrări nr. 467/24.08.2011 cu S.C. Instal-All S.R.L. din mun. Sf. Gheorghe în valoare de 1.654.948 lei cu 

TVA. 

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

scării. 

Restul contractului, cuprinzând executarea lucrărilor care necesită autorizație de construire, a fost executat și finalizat pe parcursul anului 2012. Procesul verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor a fost întocmit pe data de 18.01.2013. Valoarea totală realizată a investiției a fost de 1.725.098,08 lei, față de cea aprobată în valoare de 1.779.400 lei. 

 

2. Obiectiv de investiție: Amenajare interioară a Galeriei de Artă din Sf. Gheorghe 

Clădirea Bazarului este monument istoric având codul de identificare în registrul monumentelor istorice LMI CV-II-m-B-13110. Având în vedere importanța acestui monument 

Ministerul Culturii și Patrimoniului a introdus în Programul Cultural Pilot de Consolidare Reștaurare a Monumentelor Istorice. Prin urmare Consiliul Județean Covasna are oportunitatea, 

ca odată cu consolidarea elementelor de construcții a rizalitului central și al turnului cu ceas al clădirii Bazarului, să se realizeze o reabilitare adecvată pentru acest monument, cu 

destinația de spații expoziționale pentru Galeria de artă. Cu ocazia organizării evenimentelor din anul 2010 dedicate ”Anului artelor plastice în judeţul Covasna” s-a constatat că din 

cauza deficiențelor existente la această clădire nu se pot organiza expoziții de anvergură. Pentru înlăturarea deficiențelor, pe lângă lucrările de consolidare/restaurare, se impune 

executarea unor lucrări de amenajări şi dotări aferente în vederea creării condiţiilor optime organizării evenimentelor expoziționale de importanță deosebită. Lucrările începute în vara 

anului 2012 vor avea ca obiect lucrări de consolidare, reabilitarea sistemului de iluminat special, modernizarea sistemului de alarmă şi antiefracţie, dotarea cu sistem de supraveghere cu 

camere, realizarea sistemului de ventilaţie cu lucrările de acoperire aferente, lucrările de amenajare spaţii expoziţionale modulare, dotarea cu sistem intrare cu control acces, reabilitarea 

ferestrelor exterioare şi reparaţiile finisajelor interioare. Contractul de execuție de lucrări a fost semnat de Institutul Național al Patrimoniului în calitate de investitor și BMT Trans 

Construct SRL ca executant pe data de 04.04. 2012. 

Amplasamentul pentru începerea lucrărilor a fost predat pe data de 26.06.2012. Contractul semnat de părți avea durata de execuție de 4 luni calendaristice.  

Aportul propriu al Consiliului Județean Covasna în implementarea investiției este de 157.466,44 lei, reprezentând contravaloarea proiectelor și documentațiile tehnice necesare. În 

anul 2013 lucrările au fost executate în procent de 81%. 

 

Domeniul administrarea patrimoniului  

În anul 2013 Biroul de investiții și patrimoniu a iniţiat mai multe proiecte de Hotărâri. 

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

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

s-au persoane juridice. 

S-a aprobat transmiterea imobilelor, aflate în proprietatea publică a judeţului Covasna situate în municipiul Sf. Gheorghe, str. Kós Károly nr. 4, judeţul Covasna, din administrarea 

Consiliului Judeţean Covasna în administrarea Muzeului Naţional Secuiesc. 

A fost predat dreptul de administrare asupra clădirilor aparținătoare Centrului de Agrement Comandău Școlii Populare de Arte și Meserii. 

S-a aprobat asocierea Județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu Fundația Studium Tg. Mureș, Municipiul Sf. Gheorghe prin Consiliul local al municipiului Sf. Gheorghe 

și Spitalul Județean de Urgență ”Dr Fogolyán Kristóf” în vederea realizării în comun a unui complex de locuințe de serviciu și prestări servicii medicale în municipiul Sf. Gheorghe, în 

incinta Spitalului Județean de Urgență ”Dr Fogolyán Kristóf”. 

S-a aprobat trecerea din domeniul public al județului Covasna în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, situate în 

municipiul Sf. Gheorghe, jud. Covasna, str. Recoltei nr. 3, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acestora.  

În cursului anului 2013 au fost licitate lucrările de proiectare și construire a halelor de depozitare şi garaje cu utilităţi situat în str. Recoltei nr. 3 din mun. Sf. Gheorghe, judeţul 

Covasna. A fost încheiat contractul cu operatorul economic câștigător al licitației publice și a fost emis ordinul de începere pentru proiectarea obiectivului. 

S-a aprobat darea în administrare a suprafeţei utile de 158,61 din imobilul aflat în proprietatea publică a județului Covasna și în administrarea Consiliului Județean Covasna, situat în 

municipiul Sf. Gheorghe, str. Gábor Áron nr. 1, județul Covasna Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune”-„Háromszék” Táncegyüttes în vederea utilizării acesteia cu destinaţie de sediu.  

S-a aprobat asocierea județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu comuna Bodoc prin Consiliul Local al comunei Bodoc în vederea conservării, restaurării și punerii în 

valoare a monumentului istoric „Castelul Mikó” din Comuna Bodoc, sat Olteni, județul Covasna. 

S-a contractat lucrările de execuție pentru construirea obiectivului Marcaj limită de județ la limita județelor Covasna și Brașov.  

Salariații din cadrul biroului au participat la derularea în condiţii optime a planului European de ajutoare umanitare PEAD 2013.  

 

8. BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE 

 

În cursul anului calendaristic 2013 compartimentul de achiziţii publice a finalizat în total 15 proceduri de achiziţii publice, din care 5 au  ca obiect contracte de furnizare, 2 contracte 

de servicii şi 8 contracte de lucrări, iar 4 proceduri de achiziţie au fost anulate. 

În cursul anului 2013 s-au încheiat contracte cu valoare totală de 16.701.389,24 lei cu TVA, din care contracte de furnizare cu valoare totală de 5.783.317,14 lei cu TVA, contracte de 

servicii cu valoare totală de 4.045.116,92 lei cu TVA şi contracte de lucrări cu valoare totală de 6.872.955,18 lei cu TVA, toate fiind finanţate din bugetul propriu al judeţului Covasna. 

Compartimentul de achiziţii publice a finalizat 4 proceduri de licitaţii deschise, 7 proceduri de cereri de oferte şi 4 proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 

participare. 

În cursul anului 2013 au fost contestate 6 proceduri de achiziţii publice.  

Informaţiile detailate ale procedurilor de achiziţii publice din anul 2013 se regăsesc în tabelul anexat. 
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Nr. 

crt. 

Obiectul contractului/ 

Acordului-cadru 
Cod CPV 

Valoarea 

estimată fără 

TVA 
Procedura aplicată 

Numărul 

de 

ofertanţi 

Numărul 

Raportului 

procedurii 

Câştigător Număr contract 

Valoare 

contract  (lei 

cu TVA) 

Contestaţii depuse Observaţii 

(Lei / Euro) 

I. CONTRACTE DE FURNIZARE 

1. 
Aprovizionare şi distribuţie de mere 

pentru anul şcolar 2012-2013 

03222321-9    

60100000-9 

560.230,68                                       

124.495 
Cererea de oferte 2 505/22.01.2013 

BEM-BALOGH SRL 

PAN ABACS SRL 

7/29.01.2013              

6/29.01.2013 

175.388,08       

518.751,52 
________ 

PROCEDURĂ 

FINALIZATĂ 

2. 
Achiziţionare maşină de marcaj 

rutier 
34922000-6 

290.000                                    

66.195 

Cererea de oferte cu 

fază finală electronică 
2 3445/17.04.2013 

SC ROMSIR IMPEX 

SRL, BALŞ 
365/30.05.2013 340.999,98 

DA, de către SC 

VIKOS IMPEX 

SRL, respinsă de 

CNSC 

PROCEDURĂ 

FINALIZATĂ 

3. 

Aprovizionare şi distribuţie produse 

de panificaţie pentru elevi şi 

preşcolari (pentru anul şcolar 2012-

2013) 

15811000-6 
118.577,25                             

27.157 

Cererea de oferte cu 

fază finală electronică 
_______ _______ _______ _______ _______ _______ 

PROCEDURĂ 

ANULATĂ 

4. 

Achiziţia de echipamente pentru 

Sistemul de Management Integrat al 

Deşeurilor din judeţul Covasna 

34144512-0  

34134200-7 

9.942.638                                                  

2.199.261 

Licitaţie deschisă cu 

fază finală electronică 
_______ _______ _______ _______ _______ 

Da, de către SC 

UNI-RECYCLING 

SRL, respinsă de 

CNSC 

PROCEDURĂ 

ANULATĂ 

5. 

Acord cadru - Aprovizionare şi 

distribuţie lapte UHT pentru elevi şi 

preşcolari (pentru anul şcolar 2013-

2017) 

15511210-8   

60100000-9 

11.311.156,8           

2.501.970 

Licitaţie deschisă cu 

fază finală electronică 
1 8648/03.10.2013 SC DORNA SA 534/10.10.2013 2.977.186,00 Nu a fost cazul 

PROCEDURĂ 

FINALIZATĂ 

6. 

Acord cadru - Aprovizionare şi 

distribuţie corn 80g pentru elevi şi 

preşcolari (pentru anul şcolar 2013-

2017) 

15811300-9   

60100000-9 

6.119.150,4             

1.353.525 

Licitaţie deschisă cu 

fază finală electronică 
8 8457/26.09.2013 SC PAN ABACS SRL 

535/11.10.2013 

536/11.10.2013 

537/11.10.2013 

538/11.10.2013 

539/11.10.2013 

540/11.10.2013 

541/11.10.2013 

542/11.10.2013 

543/11.10.2013 

544/11.10.2013 

238.003,12    

145.335,44         

63.667,80          

45.888,68          

870.287,80         

70.218,72          

107.064,08         

38.397,84          

99.386,00          

92.742,08 

Nu a fost cazul 
PROCEDURĂ 

FINALIZATĂ 

7. 

Aprovizionare şi distribuţie de mere 

pentru elevii din clasele I-VIII care 

frecventează învăţământul de stat şi 

privat autotizat/ acreditat, pentru 

anul şcolar 2013-2014 

03222321-9  

60100000-9 

535.127,82      

120.285,44 

Cererea de oferte cu 

fază finală electronică 
2 

 

BEM-BALOGH SRL 

PAN ABACS SRL 

618/30.12.2013       

619/30.12.2013 

36.737,70           

608.861,95 
Nu a fost cazul 

PROCEDURĂ 

FINALIZATĂ 

TOTAL VALOARE CONTRACTE DE FURNIZARE ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2013 (CU TVA INCLUS) 
 

5.783.317,14 
  

II. CONTRACTE DE SERVICII 

1. 
Servicii de publicitate media pe anul 

2013 
79341000-6 

243.721                       

55.771 

Licitaţie deschisă cu 

fază finală electronică 
2 2085/08.03.2013 SC STORMER SA 28/25.03.2013 301.320,00 _________ 

PROCEDURĂ 

FINALIZATĂ 

2. 

Acord cadru - Întreţinerea curentă  a 

drumurilor judeţene pe timp de 

iarnă în perioada 01.11.2013-

31.03.2016 

90620000-9 
9.358.872,33            

2.069.448,15 

Licitaţie deschisă cu 

fază finală electronică 
6 9103/22.10.2013 

SC INTERNATIONAL  

L SPAF SRL (LOT 1)   

SC DRUMURI ŞI 

PODURI COVASNA 

SA (LOT 2 şi LOT 3)   

SC RÎCÎIAŞ IMPEX 

SRL (LOT 4 şi LOT 5) 

575/14.11.2013 (lot 

1)  568/12.11.2013 

(lot 2)  

569/12.11.2013 (lot 

3)  570/12.11.2013 

(lot 4) 

571/12.11.2013 (lot 

5) 

797.737,55 (lot 

1)   

1.332.747,80 

(lot 2)  

949.839,43 (lot 

3)   431.376,39 

(lot 4)   

232.095,75 (lot 

5) 

Nu a fost cazul 
PROCEDURĂ 

FINALIZATĂ 

TOTAL VALOARE CONTRACTE DE SERVICII ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2013 (CU TVA INCLUS) 
 

4.045.116,92 
  

III. CONTRACTE DE LUCRĂRI 

1. 

Lucrări de reamenajare şi 

refuncţionalizare Centrala termică 

zona Bibliotecii Bod Péter Megyei 

Könyvtár 

45211350-7   

71240000-2 

2.260.117                               

502.248 
Cererea de oferte ________ ________ ________ ________ ________ 

Da, de către SC 

AMBIENT SRL, 

admisă de CNSC, 

PROCEDURĂ 

ANULATĂ 

2. 

Execuţie lucrări privind realizarea 

proiectului „Reabilitarea incintei 

imobilului de pe Str. Kós Károly 

Nr.4, Sf. Gheorghe, jud. Covasna 

45210000–2 
244.443                       

55.796 
Cererea de oferte 4 3260/11.04.2013 SC GYPPA SRL 376/13.06.2013 254.539,88 

Da, de către SC 

BITT COM SRL, 

respinsă de CNSC 

PROCEDURĂ 

FINALIZATĂ 
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Nr. 

crt. 

Obiectul contractului/ 

Acordului-cadru 
Cod CPV 

Valoarea 

estimată fără 

TVA 
Procedura aplicată 

Numărul 

de 

ofertanţi 

Numărul 

Raportului 

procedurii 

Câştigător Număr contract 

Valoare 

contract  (lei 

cu TVA) 

Contestaţii depuse Observaţii 

(Lei / Euro) 

3. 

Întreţinerea curentă a drumurilor 

publice pe timp de vară - plombări  

pe drumurile judeţene  din judeţul 

Covasna 

45233141-9 
993.635,40             

2.977.965 

Cererea de oferte cu 

fază finală electronică 
5 3602/22.04.2013 _______ _______ _______ 

DA, de către SC 

MORANI IMPEX 

SRL, admisă de 

CNSC 

PROCEDURĂ 

ANULATĂ 

4. 

Întreţinerea curentă a drumurilor 

publice pe timp de vară - plombări  

pe drumurile judeţene  din judeţul 

Covasna 

45233141-9 
993.635,40             

2.977.965 

Cererea de oferte cu 

fază finală electronică 
5 7346/22.08.2013 

SC MORANI IMPEX 

SRL (lot nr.1),               

SC DRUMURI ŞI 

PODURI COVASNA 

SA (lot nr. 2),                      

SC VALDEK IMPEX 

SRL (lot nr. 3) 

455/29.08.2013 (lot 

nr. 1)              

456/29.08.2013 (lot 

nr. 2)              

457/30.08.2013 (lot 

nr. 3) 

424.265,70  (lot 

1)                   

447.371,27  (lot 

2)               

360.421,87 (lot 

3) 

_______ 
PROCEDURĂ 

FINALIZATĂ 

5. 

Construire şi amenajare hale de 

depozitare şi garaje cu utilităţi situat 

în str. Recoltei nr. 3 din mun. Sf. 

Gheorghe, judeţul Covasna 

71240000-2 
2.714.597                  

619.248 
Cererea de oferte 3 

 

SC INSTALL ALL 

SRL 
615/19.12.2013 2.861.056,82 

DA, de către SC 

GRAFITII 

CONSTRUCT SRL, 

respinsă de CNSC, 

SC VALDEK 

IMPEX SRLrespinsă 

de CNSC, atacată la 

tribunal de SC 

VALDEK IMPEX, 

respinsă 

PROCEDURĂ 

FINALIZATĂ 

6. 
Reabilitare DJ 121A km 42+730 - 

km 45+467 
45233142-6 

1.134.038                  

260.716 

Cererea de oferte cu 

fază finală electronică 
4 6766/29.07.2013 

SC VALDEK IMPEX 

SRL 
395/06.08.2013 907.738,48 Nu a fost cazul 

PROCEDURĂ 

FINALIZATĂ 

7. 

Întreţinerea curentă a drumurilor 

publice pe timp de vară - plombări  

pe drumurile judeţene  din judeţul 

Covasna - lot 2 

45233141-9 
466.804,00              

99.842,24 

Negociere fără anunţ 

prealabil 
1 8640/03.10.2013 

SC DRUMURI ŞI 

PODURI COVASNA 

SA 

517/07.10.2013 578.836,96 Nu a fost cazul 
PROCEDURĂ 

FINALIZATĂ 

8. 

Întreţinerea curentă a drumurilor 

publice pe timp de vară - plombări  

pe drumurile judeţene  din judeţul 

Covasna - lot 1 

45233141-9 
295.599,24               

66.405,90 

Negociere fără anunţ 

prealabil 
1 9416/30.10.2013 

S.C. MORANI IMPEX 

S.R.L 
561/06.11.2013 366.543,06 Nu a fost cazul 

PROCEDURĂ 

FINALIZATĂ 

9. 

Întreţinerea curentă a drumurilor 

publice pe timp de vară - plombări  

pe drumurile judeţene  din judeţul 

Covasna - lot 3 

45233141-9 
353.307,00            

79.423,39 

Negociere fără anunţ 

prealabil 
1 9523/04.11.2013 

SC VALDEK IMPEX 

SRL 
562/07.11.2013 438.100,68 Nu a fost cazul 

PROCEDURĂ 

FINALIZATĂ 

10. 

Întreţinerea curentă a drumurilor 

publice pe timp de vară - plombări  

pe drumurile judeţene  din judeţul 

Covasna - lot 2 

45233141-9 
188.774,56            

42.386,01 

Negociere fără anunţ 

prealabil 
1 9739/08.11.2013 

SC DRUMURI ŞI 

PODURI COVASNA 

SA 
 

234.080 Nu a fost cazul 
PROCEDURĂ 

FINALIZATĂ 

TOTAL VALOARE CONTRACTE DE LUCRĂRI ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2013 (CU TVA INCLUS) 6.872.955,18 
  

TOTAL VALOARE CONTRACTE  ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2013 (CU TVA INCLUS) 16.701.389,24 
  

 

 



 27 

9. COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR 

 

1. Reabilitarea Spitalului judeţean de urgenţă ”Dr. Fogolyán Kristóf” -  mun. Sf. Gheorghe- proiect prin POR – Axa 3, în curs de implementare – 

Contract de finanţare: nr. 2175/30.09.2011. 

Valoarea totală a proiectului este de 87.223.950 lei cu TVA. 

Indicatori al proiectului: 

-  aria totală desfăşurată = 12.976 m2 

-  număr de paturi = 234,  

-  număr săli de operaţii 4+1,  

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

Rezultate aşteptate prin implementarea proiectului: 

- recompartimentarea şi reamenajarea spaţiilor conform standardelor UE, 

- modernizare instalaţii electrice, sanitare şi de telecomunicaţii, 

- dotarea cu aparatură medicală nouă,  

- modernizarea instalaţiilor de încălzire centrală, 

- reabilitarea termică a clădirilor existente, 

- dotarea cu noi ascensoare de mare capacitate. 

În februarie 2013 s-a semnat contractul cu firma de consultanţă Alpha Consult & Engineering  din Bucureşti.  

În august 2013 s-a semnat Actul adiţional nr. 1 la Contractual de finanţare, durata de implementare al proiectului s-a decalat până 31.07.2015.  

În octombrie 2013 s-a lansat procedura de achiziţie publică pentru  obiectivul “Executie lucrari de constructii si instalatii pentru proiectul "Reabilitarea Spitalului Judetean de 

Urgenta < Dr. Fogolyán Kristóf > – Sf. Gheorghe", cod CPV: 45215140-0 – Lucrari de constructii de unitati spitalicesti”. 

 

2. În anul 2013 Consiliul Județean Covasna a continuat acordarea de finanțări nerambursabile pentru programele de interes județean, după cum urmează: 

 

Programul 
Nr. proiecte 

finanțate 

Suma acordată 

(Lei) 

Programul judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural 8 74.484,515 

Programul judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea bazelor sportive din mediul rural 3 20.000 

 

3. Prin Hotărârea nr. 70/2013 Consiliul Județean Covasna a aprobat Programul multianual 2013-2016 „Primul Ghiozdan” în vederea susţinerii învăţământului şcolar din judeţul 

Covasna. În cadrul acestui program s-a distribuit pentru elevii înscriși în clasa pregătitoare la unitățile de învățământ de pe raza județului Covasna un număr de 2211 de ghiozdane 

echipate cu un set minim de rechizite școlare și alte materiale didactice. 

 

4. În cadrul apelului de proiecte nr. 3 având termenul limită de depunere 05 mai 2013, Consiliului Județean Covasna a depus o cerere de finanțare în cadrul Programului 

Operaţional Sectorial “Creşterea Competivităţii Economice” 2007 – 2013, Axa III “Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul major de 

intervenţie 2 “Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo 

unde este necesar”.  Proiectul ”Implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii registrului agricol în format electronic, respectiv achiziționarea serviciilor de dezvoltare și 

implementarea soluțiilor software în județul Covasna” a fost declarat câștigător, iar la data de 05.12.2013 s-a semnat Contractul de finanțare nr. 1160/321 cu Ministerul pentru Societatea 

Informaţională, în valoare de 6.591.530 lei. Durata proiectului este de 18 luni, iar principalele obiective sunt: 

 achiziționarea unui sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic. Produsul informatic va fi integrat la nivel județean și va utiliza registre unice, 

 achiziționarea de soluţii informatice integrate care să permită urmărirea următoarelor tipuri de activități spec ifice: financiar-contabile, bugetare,resurse umane, impozite și 

taxe locale, evaluarea eficienţei proiectelor desfăşurate, 

 furnizare de servicii publice online către cetățeni/mediul de afaceri/administrație public 

 achiziționare de echipamente TIC (servere, calculatoare tip desktop / portabile, monitoare, echipamente periferice etc.) 

 

10. UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI - SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL COVASNA 

 

Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Covasna- proiect în curs de implementare in cadrul POS – Mediu I. Pe data de 17.09.2010 s-a semnat Contractul de finanţare. 

Valoarea totală a proiectului 103. 815.331 lei + TVA. Valoarea eligibilă a proiectului: 93.851.898 lei + TVA, Contribuţia Consiliului Judeţean Covasna la valoarea eligibilă este de 

1.877.038 lei + TVA, Valoarea neeligibilă a proiectului este 9.963.433 lei + TVA. 

Sunt în derulare următoarele contracte: 

1. Asistenţă tehnică pentru sprijin în managementul proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Covasna – 1.591.805 lei + TVA din care s-a plătit suma 

de 648.618,17 lei + TVA. 

2. Asistenţă tehnică pentru supervizarea contractelor din cadrul proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Covasna – 2.001.450  lei + TVA din care s-a 

plătit suma de 134.640 lei + TVA. 

3. Servicii de publicitate şi elaborarea Strategiei de conştientizare publică pentru Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Covasna – 707.552  lei + TVA. 

4. Servicii de audit financiar al proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Covasna - 29.694 lei + TVA. 

5. Închiderea a 4 depozite de deşeuri neconforme în judeţul Covasna - 22.729.317,38 lei + TVA. A fost finalizată lucrările la închiderea depozitului de la Întorsura Buzăului. Au 

început lucrările la depozitul de la Covasna şi s-a hotărât data începerii lucrărilor de la Târgu Secuiesc. 

Contracte finalizate:  

1. Verificarea proiectelor tehnice în conformitate cu Legea 10/1995: 108.544,61 + TVA,  

2. Servicii de editare specializată a documentaţiilor tehnice - 37.000 lei + TVA. 

În curs de licitare în cursul anului 2013:  

1. Construcţia unui nou Centru de Management Integrat al Deşeurilor (CMID), incluzând o linie de sortare şi o staţie de compostare în com. Boroşneu Mare, Construcţia unei 

staţii de transfer în  mun.Târgu Secuiesc. 

2. Furnizare de echipamente pentru Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Covasna. 

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

 

1. SERVICIUL BUGET-FINANȚE, COMPATIBILITATE 

 

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

Se limitează la repartizarea a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru 

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

2013. La dimensionarea pe localităţi a fondurilor aferente proiectelor, și în anul 2013 s-a avut în vedere criteriul echitabilităţii, astfel ca fiecare consiliu local să dispună de resurse minime 

în vederea acoperirii financiare a implementării programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală. 

 

1.2. Elaborarea bugetului Consiliului judeţean Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2013 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 2013 al consiliului judeţean şi al instituţiilor publice de interes judeţean a fost aprobat prin Hotărârea nr. 43/2013 a Consiliului Judeţean 

Covasna, însumând la partea de venituri valoarea de 104.532.000 lei şi la partea de cheltuieli valoarea totală de 113.936.000 lei. 

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

stabilirea unor măsuri financiare, începând cu anul financiar 2013 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 2013 din surse proprii, cote defalcate din impozitul pe venit şi din sumele defalcate din TVA repartizate județului prin Legea bugetului de stat pe anul 2013, nr. 5/2013, 

asigurându-se astfel, funcţionarea în limite normale a tuturor instituţiilor publice de interes judeţean. Din excedentul anului precedent în valoare de 22.626.266 lei, s-a asigurat acoperirea 

financiară a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. 
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Rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor publice din subordine s-a efectuat pe parcursul anului financiar raportat prin aprobarea a 14 hotărâri, majorându-se de 6 ori 

şi diminuându-se odată nivelul surselor de venit şi al creditelor bugetare aprobate anterior, iar prin aprobarea a 8 hotărâri s-a efectuat repartizarea fondului de rezervă bugetară pentru noile 

acțiuni intervenite în cursul anului.  

Bugetul local al Consiliului Judeţean Covasna împreună cu instituţiile publice de sub autoritatea sa a însumat la sfârşitul anului 2013 valoarea de 85.494.220 lei la venituri și de 

97.409.530 lei la cheltuieli. 

Față de nivelul programat încasările realizate sunt în valoare de 91.177.008 lei . Plăţile efectuate în sumă de 78.680.542 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 

Autorităţi publice şi acţiuni externe (aparatul propriu) 51.02 15,845,000 15,966,000 8,872,081 11.27608 

Alte servicii publice generale 54.02 4,135,000 3,140,000 1,306,390 1.6603724 

Tranzacții privind datoria publică 55.02 250,000 250,000  0 

Apărare (CMJ) 60.02 250,000 315,000 312,585 0.3972837 

Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 100,000 155,000 154,586 0.196473 

Învăţământ (învățământ special, program lapte-corn) 65.02 11,037,000 11,203,000 9,205,524 11.699874 

Sănătate (Spitalul județean) 66.02 2,740,000 1,650,000 1,527,873 1.9418689 

Cultură, recreere şi religie 67.02 11,143,000 11,530,100 10,577,578 13.443703 

Asigurări şi asistenţă socială (DGASPC Covasna) 68.02 30,853,000 32,803,430 31,175,459 39.622832 

Locuinţe servicii şi dezvoltare publică 70.02  100,000 100000 0.1270962 

Protecţia mediului (Proiect Sistemul de management integrat al 

Județului Covasna) 
74.02 28,000,000 9,500,000 6,462,062 8.213037 

Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare 83.02 165,000 504,000 443,680 0.5639005 

Transporturi (întreținere drumuri județene și proiect Reabilitare 

DJ121) 
84.02 7,905,000 8,735,000 7,192,504 9.1414012 

Alte acţiuni economice 87.02 1,513,000 1,558,000 1,350,220 1.7160787 

TOTAL 113,936,000 97,409,530 78,680,542 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

evidenţiază că la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2013 a rezultat un excedent curent de 35.122.732 lei, din care se vor acoperi creditele bugetare ale secțiunii de dezvoltare a 

bugetului pentru anul următor. 

În afara cheltuielilor de capital finanțate din excedent, la secțiunea de dezvoltare a bugetului se includ și fondurile externe nerambursabile și transferurile destinate investițiilor.  

Principalele investiții realizate din bugetul local în anul 2013 sunt următoarele: 

- aparatul propriu al consiliului județean: 37.787 lei (tehnică de calcul), 60.319 lei pentru obiectivul ”Reamenajare și refuncţionalizare clădire CT Biblioteca Județeană Bod 

Péter”, Reabilitarea DJ 121A intre km 42+730-45+467 (945.441 lei), 

- Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională: 7.500 lei (tehnică de calcul), 

- Biblioteca Județeană ”Bod Peter”: 117.142 lei (sistem de depozitare subteran),  

- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna: 400.922 lei (amenajare curte în incinta CSC Tg. Secuiesc – 312.420 lei, lucrări de reabilitare termică a 

centrului de plasament Tg. Secuiesc – 4.949 lei, lucrări de reparații capitale și extindere Centru de zi Sf. Gheorghe – 3.570 dotări independente – 79.983 lei), 

- prefinanțare/cofinanțare program SMURD – 882.179 lei, 

- Proiect Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgență Dr. Fogolyán Kristóf – 111.335 lei, 

- Proiect Sistem de Management Integrat al Deșeurilor – 6.462.062 lei. 

 

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

Prevederile unui buget definitiv neechilibrat în valoare de 64.542.180 lei la venituri și de 66.817.180 lei la cheltuieli, rezultă din faptul că, corespunzător prevederilor legale, în cazul 

Spitalului județean soldul de la sfârșitul anului precedent în valoare de 2.275.000 lei a fost luat în calcul la dimensionarea cheltuielilor acestei instituții. 

Realizarea indicatorilor bugetari se prezintă astfel: 

La venituri, încasările curente însumează 58.882.824 ei, înseamnă 91,24% față de prevederi, și a fost determinată de faptul că subvenţiile de la bugetul local al consiliului judeţean 

au fost virate numai în măsura necesităţilor de finanţare a activităţilor acestor instituţii, numai după analiza utilizării sumelor puse la dispoziţie anterior şi numai pentru funcţionarea 

optimă a unităţilor. 

La cheltuieli, plăţile efectuate sunt în valoare de 60.074.576 lei și înseamnă 89,91% față de prevederi.  

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

cheltuielilor bugetare, așa încât ponderea majoritară a plăților efectuate se referă la cheltuielile de personal și cheltuielile pentru sporirea bazei materiale. În structura cheltuielilor de 

capital predomină subvențiile repartizate pentru spital cu destinația exclusivă pentru secțiunea de dezvoltare a instituției sanitare. 

 

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

Denumirea instituţiei 
Cod 

capitol 

Credite bugetare 
Plăţi efectuate 

Pondere din total 

plăți (%) Inițiale definitive 

0 1 2 3 4 5 

Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor 5410 461,000 461,000 413,173 0.61 

Spitalul Judetean de  Urgență Dr. Fogolyán Kristóf. 6610 54,870,000 58,233,000 52,231,667 76.57 

Muzeul Naţional Secuiesc 6710 2,005,000 2,527,750 2,131,884 3.13 

Ansamblul de Dansuri Trei scaune – Háromszék 6710 1,575,000 1,768,430 1,745,032 2.56 

Şcoala Populară de Arte şi Meserii 6710 985,000 985,000 9,044,917 13.26 

Centrul de Cultură al Judeţului Covasna 6710 1,535,000 1,535,000 1,501,128 2.20 

Camera Agricolă Județeană 8310 200,000 539,000 478,543 0.70 

Centrul de Studii Europene Arcuş 8710 403,000 403,000 370,881 0.54 

Centrul Județean Pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont 8710 320,000 365,000 297,351 0.44 

Total 62,354,000 66,817,180 68,214,576 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bugetul fondurilor externe nerambursabile 

Pentru proiectele finanțate în anul 2013 din sursa precizată în titlu, plățile efectuate au fost puse de acord cu autoritățile de implementare ale proiectelor, astfel : 

Cap. 51.08 – 1) Finanțarea funcționării și a acțiunilor organizate de CENTRUL EUROPE DIRECT SF.GHEORGHE, program finanțat de Reprezentanța Comisiei Europene și  2) 

Programul pentru Ateliere GRUNDTVIG, Programul de Învățare pe tot Parcursul Vieții” pentru realizarea unui atelier Grundtvig - Forme de autonomie în Europa. 

Cap. 68.08 - Parteneriate pentru învățare ,,GRUNDTVIG”, finanțare acordată sub formă de sume forfetare Direcției generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de către 

Agenția Națională pentru Programe Comunitare din cadrul Ministerului Educației; 

Faţă de veniturile realizate în sumă de 132.845 lei, cheltuielile efectuate s-au ridicat la valoarea de 104.601 lei, fiind posibilă utilizarea ulterioară pentru acoperirea destinațiilor 

stabilite de finanțator a soldului bancar existent la bancă la începutul anului raportat, evidențiat într-un cont special de trezorerie. 

Bugetul creditelor interne 

Consiliul Județean Covasna cu Hotărârea nr. 150/2011 a aprobat contractarea și garantarea unei finanțări revolving în valoare de de 40.000.000 lei în vederea prefinanțării 

următoarelor două proiecte majore: ”Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Covasna” finanțat prin POS Mediu și Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. 

Fogolyán Kristóf Sfântu Gheorghe" finanțat prin POR. 

În urma licitației organizate pentru contractarea și garantarea unei finanțări revolving în valoare de 40.000 mii lei s-a încheiat contractul de servicii nr. C30002012011749 din data de 

29.05.2012 cu O.T.P. Bank și s-a primit avizul favorabil emis de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale cu Hotărârea nr. 2372/25.07.2012. 

Pentru anul 2013 din aceste două credite au fost aprobate credite bugetare inițiale în valoare de 23.731.000 lei, sumă care a fost inclusă în bugetul creditelor interne la cap. 74.07 

pentru finanțarea celor două proiecte majore. Din aceasta sumă în cursul anului 2013 nu au fost înregistrate plăți. 

 

1.3. Activităţile principale realizate în domeniul execuţiei bugetare au fost 

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

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

Analizând totodată disponibilul de credite deschise şi neutilizate reflectat în contul de execuţie al consiliului judeţean, s-a stabilit necesarul lunar de alocare de sume defalcate din 

unele venituri ale bugetului de stat aferent acoperirii necesarului de credite bugetare solicitate de instituţii pentru perioada următoare, menite să acopere cheltuielile programate. 

b. Conducerea contabilităţii bugetare ale consiliului judeţean 

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

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

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

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

află lucrarea. 

c. Efectuarea virărilor de credite 

- Evidenţa solicitărilor depuse de instituţii pentru virări de credite 

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

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

mijloacele financiare sunt insuficiente. 

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

principal de credite. 

d. Întocmirea situaţiilor financiare trimestriale și anuale 

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

- Centralizarea datelor fumizate de instituţii pe fiecare anexă solicitată 

- Completarea caietului centralizator al situaţiilor financiare 

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

 

2. COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE 

 

În anul 2013 Compartimentul resurse umane a contribuit la elaborarea a mai multor proiecte de hotărâri și a asigurat traducerea în limba maghiară a acestora, cu privire la 

următoarele: 

 

I. aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna, precum și ale instituțiilor și serviciilor publice de interes 

județean: 

- prin Hotărârea nr. 11/2013, începând cu data de 1 februarie 2013, s-a aprobat reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna, principalele modificări în 

structura organizatorică fiind următoarele: comasarea Direcției juridice și administrație publică cu Direcția dezvoltarea ter itoriului într-o singură direcție denumită Direcția juridică, 
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administrație publică și dezvoltarea teritoriului, înființarea Direcției urbanism și administrativ, coordonată de arhitectul șef, înființarea Serviciului buget-finanțe, contabilitate în cadrul 

Direcţiei economice, prin comasarea Compartimentului buget-finanțe cu Compartimentul contabilitate. 

La sfârșitul lunii iunie 2013 a intrat în vigoare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice 

locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor, potrivit 

prevederilor căreia autoritățile și instituțiile publice locale au obligația să desființeze posturile vacante, cu unele excepții (cum sunt posturile unice, posturile de conducere, etc.), şi să își 

modifice structurile funcționale, astfel încât numărul total al funcțiilor de conducere din cadrul fiecărei autorități sau instituții publice care are în aparatul propriu și personal contractual, să 

fie de 12% din numărul total al posturilor aprobate. 

Aplicarea acestor prevederi a condus la reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna și la reorganizarea unor instituții publice aflate în subordinea 

acestuia. Astfel numărul total de 2.135,5 posturi din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna și din cadrul instituțiilor publice din subordine s-a redus la 2.123,5 

posturi, respectiv 6 posturi de conducere au fost transformate în posturi de execuție și 2 posturi de conduce au fost transformate din post de director în post de șef birou. 

Organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale structurilor reorganizate, valabile de la 1 august 2013, au fost aprobate de consiliul județean după cum 

urmează: 

- Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Covasna: numărul total de posturi a fost redus de la 123 la 119 posturi, astfel au fost desființate 4 posturi; 

- Camera Agricolă Județeană Covasna, numărul total de posturi: 8, numărul posturilor desființate 5; 

- Centrul Judeţean pentru Protecţia Naturii, Dezvoltarea Rurală şi Salvamont, numărul total de posturi : 6, funcția publică de conduce de director executiv s-a transformat în 

funcția publică de șef birou; 

- Biblioteca Județeană „Bod Péter” – Bod Péter Megyei Könyvtár, numărul total de posturi: 29 și a fost desființat un post cu o jumătate de normă; 

- Muzeul Național Secuiesc – Székely Nemzeti Múzeum, numărul total de posturi: 48, numărul posturilor desființate 1,5 și postul de conducere de şef formaţie muncitori s-a 

transformat într-un post de execuție; 

- Școala Populară de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy, numărul total de posturi: 32,5, postul de conducere de şef birou s-a transformat 

în post de execuţie de inspector de specialitate; 

- Centrul de Cultură al Județului Covasna – Kovászna Megyei Művelődési Központ, numărul total de posturi: 12, postul de conducere de contabil șef s-a transformat în post de 

execuție de economist; 

- Centrul de Studii Europene, numărul total de posturi: 7,5, s-a desființat un post vacant și postul de conducere de director s-a transformat în post de conducere de șef birou; 

- Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, numărul total de posturi: 988,5, numărul posturilor de conducere s-a diminuat cu 3, ajungând de la 

50 la 47 de posturi de conducere; 

În luna iunie 2013 au fost aprobate, prin Hotărârea 97/2013, criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul Spitalului Județean de Urgență „Dr. 

Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe; 

În luna octombrie 2013 s-a aprobat, prin Hotărârea nr. 159/2013, Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna și din 

cadrul instituțiilor publice subordonate acestuia, pentru anul 2014. 

 

II. Activități privind numirea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz a raporturilor de muncă pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor 

publice de interes județean, precum și pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna 

 

- încetarea, ca urmare a acordului părților, a contractului de management al domnului Szilágyi Zsolt, director al Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe – 

Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy, începând cu data de 12.04.2013; 

- numirea temporară în funcția de director al Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy a domnului Mușat Iuliu, din data de 

12.04.2013 până la data începerii executării noului contract de management; 

- numirea în funcția de director al Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy a domnului Gáj Nándor, începând cu data de 

24.06.2013; 

- numirea în funcţia de șef birou al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont a domnului Mild Zoltán, începând cu data de 24.12.2013; 

- aprobarea organizării concursului de proiecte de management în vederea încredințării managementului Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe – 

Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola, Hotărârea 63/11.04.2013; 

- aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării pe anul 2013 a managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean 

Covasna, Hotărârea nr. 27/2013, 

- aprobarea rezultatelor finale ale evaluării pe anul 2012 a managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Covasna, Hotărârea nr. 68/2013 

În cursul anului 2013 din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean au participat la cursuri de perfecționare 28 persoane, în următoarele domenii: managementul 

instituțiilor publice, sistem administrativ românesc, urbanism și amenajarea teritoriului, management de proiect și accesarea fondurilor structurale, instrumente structurale în România în 

perioada 2014-2020, strategii și propuneri fonduri europene 2014-2020, managementul integrat al procesului de achiziții publice, managementul documentelor, organizarea și gestionarea  

arhivei, comunicare în instituții publice, managementul funcției publice. 

În cursul anului 2013 s-au organizat concursuri: pentru încredințarea managementului Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe, pentru ocuparea funcției publice de 

conducere de șef birou al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont, pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere de șef birou achiziții publice și șef 

birou investiții și patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna, precum și pentru ocuparea pe perioadă determinată a 2 posturi contractuale temporar 

vacante. Am inițiat concursul pentru ocuparea funcției publice de conducere de șef serviciu al Serviciului buget-finanțe, contabilitate, concurs care a fost organizat de Agenția Națională a 

Funcționarilor Publici. 

În exercitarea atribuţiilor de serviciu, în cursul anului 2013, în cadrul Compartimentului resurse umane au fost redactate 110 de referate cu privire la: numire în funcţii publice, 

angajare cu contract individual de muncă pe durată determinată, stabilirea drepturilor salariale, încetarea raportului de serviciu/a contractului individual de muncă, modificarea raportului 

de serviciu/a contractului individual de muncă, numirea comisiilor de concurs precum şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, etc. 

 

3. COMPARTIMENTUL ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ, SĂNĂTATE, RELAȚII CU ONG 

 

Raport pe anul 2013 privind activitatea Compartimentului învățământ, cultură, sănătate, relații cu ONG-uri în privința derulării finanțării proiectelor și programelor din domeniul 

cultural, recreere, tineret, sport și culte, precum și a derulării programului Guvernamental „Lapte, corn și a consumului de fructe în școli”. 

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

deschis. 

Sprijinul financiar acordat de consiliu în perioada 2001-2013 a avut o tendinţă de creștere permanentă. 

În anul 2013 Consiliul Judeţean Covasna a acordat în total finanţare nerambursabilă pentru 446 programe în valoare totală de 1.866. 000 lei, din care 659.000 lei pentru 71 de 

programe sportive, 400.000 lei pentru 112 programe culturale, 200.000 lei pentru 76 de programe de recreere, educativ-ştiinţifice, 100.000 lei pentru 42 programe ale asociaţiilor de 

tineret, 507.000 lei pentru 145 de proiecte ale cultelor. În acelaşi timp Consiliul Judeţean Covasna a acordat finanţare nerambursabilă în valoare de 270.000 lei pentru programe sociale, 

respectiv a asigurat 50.000 lei pentru programe culturale proprii. 

Consiliul Judeţean Covasna a fost  finanţatorul principal al Asociaţiei Sportive Futsal “Spicom” Sf. Gheorghe, al echipei de handbal “Bobowling” din Sf. Gheorghe, al echipei de 

baschet masculin „Vabova”, al Asociaţiei Clubul Sportiv „K.S.E.” Târgu Secuiesc, al Asociației Fotbal Club Zagon. Consiliul județean a acordat sprijin financiar considerabil pentru 

programele depuse pentru construirea caselor mortuare, pentru reabilitarea bisericilor monument arhitectural, pentru păstrarea tradiţiilor prin port popular. Totodată a acordat sprijin 

financiar considerabil pentru organizarea manifestărilor cu ocazia Zilei Naţionale a României, pentru Festivalul de folclor “Ciobănaşul” şi “Nedeia Mocănească”, pentru sprijinirea 

mişcării corale întorsurene, pentru Festivalul de colinde şi obiceiuri de iarnă 

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

Pe lângă sprijin financiar s-a asigurat în cursul anului sprijin logistic şi de organizare la numeroase programe culturale, educative, de tineret şi sportive. 

Pentru anul şcolar 2013/2014 conform Legii nr.6/2012 pentru modificarea şi completarea OUG 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore , procedura de atribuire a contractelor de 

furnizare a produselor lactate şi de panificaţie pentru elevi şi preşcolari s-a organizat la nivelul  judeţului încheindu-se  acorduri cadru pentru furnizarea acestor produse pentru patru ani 

școlari respectiv 2013-2017. 

În anul școlar 2013/2014 de programul lapte -corn au beneficiat estimativ 4642 de preșcolari ,11677 elevi din ciclul  primar și 9428 elevi din ciclul gimnazial. 

Prin Hotărârea nr.96/2013 a Consiliului Judeţean Covasna s-au stabilit plafoanele valorice pe produse în cadrul Programului lapte-corn pentru anul şcolar 2013/2014 acestea fiind de : 

0,61 lei/copil/zi fără TVA pentru produsele lactate și de 0,33 lei/copil/zi fără TVA pentru produsele de panificaţie. 

Pentru anul şcolar 2013/2014 Consiliul Judeţean Covasna a încheiat un contract subsecvent pentru aprovizionarea şi distribuţia de lapte UHT cu S.C. Dorna S.A , valoarea estimativă 

a contractului fiind de 2.400.956 lei fără TVA, iar pentru aprovizionare și distribuție produse de panificație s-au încheiat 10 contracte subsecvente cu S.C. Pan Abacs SRl,  Bicfalău, 

valoarea estimativă a acestora fiind de 826.559 lei fără TVA. 

Conform HG. nr.800/2013 elevilor din clasele I- VIII se vor acorda gratuit mere pentru o perioadă de 85 zile de școlarizare în limita valorii de 0,37 lei/elev. 

De programul de încurajare a consumului de fructe în școli  beneficiază aproximativ 21.105 elevi din clasele I-VIII inclusiv clasa pregătitoare. 

Societățile câștigătoare  pentru aprovizionarea și distribuția de mere sunt S.C. Bem Balogh Srl Sf. Gheorghe pentru  școlile din lotul III Sf. Gheorghe , zona 2 și S.C. Pan Abacs Srl. 

Bicfalău pentru celelalte școli beneficiare din județ din loturile I,II.IV,V,VI.VII.VIII,IX și X. Valoarea estimativă a contractelor de furnizare a fructelor în școli este de 520.645 lei fără 

TVA. Data începerii distribuției merelor fiind 06.01.2014. 

Fondurile alocate județului Covasna pentru implementarea măsurilor adiacente în anul 2014 este de 43,05 mii lei. 
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DIRECȚIA URBANISM ȘI ADMINISTRATIV 

 

1. SERVICIUL ADMINISTRATIV GOSPODĂRESC 

 

Pe parcursul anului precedent personalul din cadrul Serviciului Administrativ-gospodăresc şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în termenele 

prescrise. 

Volumul de muncă și în anul 2013 a fost mare şi diversificat, cum ar fi: 

- achiziţionarea materialelor consumabile ce se încadrează în categoria cumpărării directe, 

- eliberarea materialelor consumabile de birotică-papetărie, întreţinere, curăţenie, 

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

- efectuarea transferurilor de bunuri între responsabilii de bunuri, 

- întocmirea documentaţiilor necesare pentru diferite anunţuri de ziar, 

- achiziţionarea bonurilor de benzină, 

- asigurarea întreținerii, menținerii ordinii şi curăţeniei în sediul Consiliului Judeţean Covasna, în toate sectoarele de activitate, 

- întocmirea documentelor necesare pentru aprobarea achitării contravalorilor facturilor de gaz, energie electrică, facturi telefonice (fix şi mobil), cheltuieli de apă, canal şi 

salubritate. 

Activitatea personalului de deservire generală din cadrul Serviciului Administrativ-gospodăresc a fost foarte diversificată. 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 2013 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. 

Împreună cu Compartimentul de contabilitate şi celelalte compartimente din cadrul aparatului propriu de specialitate ale Consiliului judeţean Covasna s-a întocmit Programul anual 

de achiziţii publice pentru activităţile ce se derulează prin contabilitatea Consiliului judeţean.  

Spre sfârşitul anului 2013, Serviciul Administrativ-gospodăresc a întocmit documentele necesare pentru încărcarea şi verificarea stingătoarelor portative ale Consiliului Judeţean 

Covasna, la Centrul Județean de Informare, Îndrumare și Documentare Sf. Gheorghe, precum și la sediul S.A.D.J. strada Recoltei. 

Serviciul Administrativ-gospodăresc a iniţiat diferite proiecte de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv şi a realizat verificările în etapa de lichidare a cheltuielilor. 

Prin Dispoziția nr.161/2013 s-a numit Comisia Operativă din cadrul PEAD 2013, echipa (din cadrul serviciului administrativ) care a asigurat derularea efectivă la nivelul județului 

Covasna a Planului anual european de distribuție de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenție comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din 

România, pe anul 2013. 

 

2. COMPARTIMENT URBANISM ŞI G.I.S. 

 

I. În domeniul elaborării şi emiterii certificatelor de urbanism: 

- solicitări de emitere certificat de urbanism: 558 cazuri. 

- au fost emise 533 certificate de urbanism. 

- număr de avize emise de structura de specialitate: 30. 

II. În domeniul autorizării lucrărilor de construire/desfiinţare 

- solicitări de emitere a Autorizaţiei de construire/desfiinţare: 248/25, din care rezolvate favorabil: 222/22 (autorizaţii emise). 

- număr de regularizări de taxe: 52 

- somaţii trimise tuturor primăriilor pentru urmărirea si înștiințarea posesorilor de autorizații de construire in vederea regularizării taxei de autorizare 

- număr de avize emise de structura de specialitate: 12 (din 15). 

III. Activitatea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism 

S-au organizat 6 şedinţe de avizare în care au fost analizate următoarele: 

- 40 PUZ 

- S-au emis 51 avize unice. 

- 23 avize de oportunitate 

IV. Alte activităţi 

1. Elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor de urbanism generale şi a Regulamentelor locale de urbanism aferente 

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

Regionale şi Turismului 

2. Diferite comisii 

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

3. Controlarea activităţii compartimentului de către Inspecţia în Construcţii 

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

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

4. baza de date: 

- registru electronic certificate de urbanism 

- registru electronic autorizații de construire 

- registru electronic evident documentații de urbanism 

5. transmitere baza de date in format electronic: 

- I.S.C. 

- Statistica 

- persoana autorizata pentru postare pe situ-l consiliului județean 

6. program zilnic de relații cu publicul si coordonarea activității primăriilor din punct de vedere urbanistic (personal și prin telefon) 

 

3. COMPARTIMENTUL CONTROL URBANISM 

 

Compartimentul Control Urbanism are ca obiective principale reducerea numărului de construcţii ilegale prin intrarea în legalitate, respectarea cu stricteţe a Legii 50/1991 

Republicată, constatarea veridicităţii reclamaţiilor şi soluţionarea acestora şi a efectuat în această perioadă următoarele activităţi: 

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

limita posibilităților. 

Proprietarii construcţiilor ilegale depistate au fost sancţionaţi contravenţional (în cazurile în care Legea 50/1991 republicată permite acest lucru) iar demersurile pentru intrarea în 

legalitate sunt în derulare, unele fiind finalizate. 

În cursul anului 2013 Compartimentul Control urbanism a efectuat 17 controale pe teren, 6 controale generate de reclamații și a participat la 33 recepții la construcții terminate. 

 

SERVICIUL DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR JUDEȚENE 

 

În anul 2013, în cadrul administrării drumurilor publice Serviciul de Administrare a Drumurilor Judeţene a avut următoarele activităţi: 

- asigurarea efectuării lucrărilor de întreţinere pe drumurile judeţene; 

- investiţii; 

- 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; 

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

- revizii curente ale drumurilor, podurilor şi pasajelor; 

- revizii speciale ale drumurilor, podurilor şi pasajelor; 

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

- urmărirea execuției lucrărilor, verificarea situaţiilor de lucrări,  recepţionarea şi decontarea lucrărilor; 

- coordonarea activității de transport auto al Consiliului Judeţean Covasna (întocmirea documentelor specifice activității, aprovizionarea cu piese de schimb, combustibil, etc.).  

Din bugetul local al Consiliului Judeţean Covasna, pentru serviciile şi lucrările de drum respectiv pentru alte cheltuieli aferente administrării drumurilor publice aflate în 

administrarea consiliului judeţean, pentru anul 2013 s-au alocat în total 8.405.000 lei:  

- 7.905.000 lei, prin  Hotărârea nr. 43/2013 şi 

-    500. 000 lei, prin  Hotărârea nr140/2013.   

Din această sumă 6.500.000 lei au fost destinate serviciilor şi lucrărilor de întreţinere şi 1.905.000 lei pentru serviciile şi lucrările de investiţii. 
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Asigurarea efectuării lucrărilor de întreţinere pe drumurile judeţene 

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

- Servicii şi lucrări de Întreţinere curentă pe timp de iarnă;  

- Lucrări de Întreţinere curentă pe timp de vară;  

- Lucrări de Întreţinere periodică; 

- 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  16 decembrie 2012 - 31 martie 2013 şi s-au cheltuit 2.124.604,79 lei; 

b) servicii pentru deszăpeziri şi combaterea lunecuşului în perioada 25 noiembrie-15 decembrie 2013 care au costat 393.164,81 lei. 

Total servicii de întreţinere curentă pe timp de iarnă achitate în anul 2013: 2.517.769,60 lei 

 

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

S-au cheltuit în total 3.469.158,55lei după cum urmează: 

a) Plombări: 

S-au executat plombări pe drumurile judeţene în cantitate totală de 55.725 mp în valoare totală de 2.849.440,94 lei.  

 

b) Întreţinere drumuri şi sectoare de drumuri pietruite 

S-au executat următoarele lucrări: 

- Întreţinere drum comunal DC 14, în valoare de 78.964,81 lei; 

- Întreţinere sectoare pietruite pe DJ 121A,  între km 4+700 – km13+250 şi între km 24+000 – 28+000 în valoarea de 51.744,69 lei; 

- Întreţinere sector pietruit pe DJ 121A, km 31+100 – 32+700, în valoare de 29.199,69 lei. 

În total pentru pietruiri s-a cheltuit, 159.909,19 lei. 

c) Întreţinere podeţe: 

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

Nr. 

crt. 
Idicativ drum judeţean Sector de drum / Poziţia kilometrică Natura lucrării Valoare cu TVA 

1 DJ 121A   km 4+830 şi km 5+100 întreţinere 24.069,80 

2 DJ 103B km 17+880 întreţinere 11.114,44 

3 DJ 122 pe tot traseul  desfundarea a 45 buc de podeţe şi şanţurile din perimetrul lor 24.549,09 

4 DJ113 pe tot traseul   desfundarea a 79 buc de podeţe şi şanţurile din perimetrul lor 45.694,98 

5 DJ 131 km 28+300 întreţinere 17.377,82 

6 DJ 131 km 16+900 punere în siguranţă  67.999,22 

TOTAL 190.805,35 
 

3) La lucrări de Întreţinere periodică, s-au executat lucrări în valoare totală de 230.318,85 lei după cum urmează: 

a) Lucrări de întreţinere periodică carosabil DJ 121B, km 4+511 – km 4+911 care a costat 199.991,39 lei; 

b) Asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere 

- cu forţe proprii S.A.D.J. prin formaţiunea de lucru a executat lucrări în vederea asigurării siguranţei rutiere constând în plantarea a 166 buc. stâlpi pentru indicatoare 

rutiere, montarea a 191 bucăţi de indicatoare rutiere şi 16 buc parapeţi din material plastic 1000/380/700 V16; 

- s-au achiziţionat 114 buc. de indicatoare rutiere, 200 buc stâlpuri de susţinere şi 3 buc oglinzi stradale, în valoare totală de 29.348,69 lei; 

- inscripţionare de panouri în valoare de 978,77 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 30.327,46 lei. 

 

4) Alte cheltuieli aferente administrării şi întreţinerii drumurilor judeţene în valoare totală de 38.684,22 lei constând în:  

- Servicii prestate de cantonieri în valoare de: 31.309,52 lei; 

- Achiziţii materiale şi unelte pentru cantoane în valoare de: 3.707,79 lei; 

- Achiziţionare materiale(amortizor, şnur ştarter, ulei ungere, ulei amestec, fir nylon Ø 2,5)) în valoare de: 499,01 lei; 

- Achiziţionare lanţ: 52,00 lei; 

- Transport chesoane, închirieri macara: 3.065,9 lei; 

- Achiziţii hărţi: 50 lei; 

 

TOTAL pentru asigurarea efectuării serviciilor şi executarea lucrărilor de întreţinere de vară şi iarnă pe drumurile judeţene s-au cheltuit: 5.986.928,15. 

 

Investiţii 

În acest scop prin Hotărârea nr. 43/2013 sau alocat în total 1.905.00 lei. Din aceşti bani s-au realizat: 
 

Nr. 

crt. 
Drumul Denumirea lucrării, serviciului sau produsului achiziţionat  

Valoare achitată 

cu TVA [lei] 

1 DJ 121A Reabilitarea DJ 121A între km 42+730 - 45+469 968.372,00 

2 DJ-uri Achiziţionare motocoase de mână 11.645,00 

TOTAL 980.017,00 
 

TOTAL cheltuieli de investiţii şi lucrări de întreţinere pentru drumurile judeţene în anul 2013 din bugetul local al Consiliului Judeţean Covasna, a fost de : 6.966.945,15 lei 

 

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 2013 s-au derulat 10 proceduri de achiziţii publice astfel: 
 

Nr. 

crt. 
Drumul Denumirea lucrării Procedura de achiziţie 

1.  DJ-uri Întreținerea curentă a drumurilor publice pe timp de vară - plombări pe drumurile judeţene din judeţul Covasna 
Cerere de oferte 

(anulată) 

2.  DJ-uri Întreținerea curentă a drumurilor publice pe timp de vară - plombări pe drumurile judeţene din judeţul Covasna Cerere de oferte 

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

lucrări similare Lot 1 

Negociere fără anunţ 

prealabil 

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

lucrări similare Lot 2(prima)  

Negociere fără anunţ 

prealabil 

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

lucrări similare Lot 2 (a doua) 

Negociere fără anunţ 

prealabil 

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

lucrări similare Lot 3 

Negociere fără anunţ 

prealabil 

7.  DJ-uri Întreținere curentă a drumurilor judeţene pe timp de iarnă în perioada 01.11.2013- 31.03.2016 Licitaţie deschisă 

8.  DJ 121A Reabilitare DJ 121A km 42+730 – km 45+467 Cerere de ofertă 

9.  DJ-uri Achiziţionare maşină de marcaj rutier Cerere de ofertă 

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

multianuală 
Cerere de oferte 
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În afara procedurilor de achiziţie publică au mai fost derulate un număr de 24 achiziţii directe. 

 

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 2013 s-au eliberat în total 44 de acorduri prealabile şi autorizaţii de amplasare şi acces la drum, în valoare totală de 9.994,07 lei.  

 

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. 

 

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. 

 

Lucrări de întreţinere şi de toaletizare a drumurilor judeţene executate cu autospeciala multifuncţională Unimog 400 

Tabelul următor cuprinde lucrările efectuate în anul 2013 prin forţe proprii a Serviciului de Administrare a Drumurilor Judeţene, cu autospeciala UNIMOG 400, şi formaţiunea de 

lucru:  
 

Denumirea lucrării U.M. Cantitate Cantitae TOTALĂ 

Tăierea acostamentelor 100 mp 757 7,57 ha 

Cosirea vegetaţiei ierboase 100 mp 9350,78 93,5 ha 

Curăţire suprafeţe cu mătura mecanică mp 140149 14 ha 

Defrișare tufişuri,toaletare arbori,tăiere crengi hectar 10,76 10,76 ha 

Plantare stâlpi indicatoare rutiere buc 265 265b uc 

Curățirea mecanică a zăpezii km 30 30 km 

Km parcurși km 4358 4385 km 

Ore lucrate ore 546 546 ore 
 

Urmărirea execuției lucrărilor, verificarea situaţiilor de lucrări, recepţionarea şi decontarea lucrărilor. 

În cursul  anului 2013 s-a urmărit comportarea în timp şi s-a efectuat recepţia finală la un număr de 10 lucrări contractate în anii 2010, 2011 şi 2012.  

În anul 2013  Serviciul de Administrare a Drumurilor Judeţene a efectuat urmărirea execuţiei a 41 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 18. 

S-au elaborat două proiecte de hotărâri: pentru H.C.J. nr. 42/2013 şi H.C.J. nr. 56/2013. 

 

Coordonarea activității 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 2013 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 2013 cheltuielile totale în ceea ce priveşte taxele de drum, asigurarea RCA, asigurarea CASCO, întreținerea, repararea, exploatarea autovehiculelor din dotarea Consiliului 

Judeţean Covasna s-au ridicat la valoarea de 369.145,97 lei. 

 

CABINETUL PREȘEDINTELUI 

 

În cursul anului 2013 cabinetul președintelui și-a împlinit atribuțiile aflate în Regulamentul de Organizare și Funcționare. Astfel, am realizat sarcinile primite de la preşedintele 

consiliului judeţean TAMÁS Sándor a direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate şi instituţiile subordonate. Am coordonat, și realizat  stabilirea programului domnului președinte în 

țară, totodată am asigurat lucrările de secretariat în cabinet. 

Prin colegii de la presă am redactat corespondențe ale președintelui, articole și comunicate de presă. Prin secretariat  am asigurat evidenţa, ordonarea şi arhivarea documentelor 

specifice activităţii preşedintelui, respectiv s-a  întocmit 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 o înaintează Compartimentului resurse umane. 

Lunar organizăm întâlniri ale primarilor, în cele patru microregiuni din județ, astfel asigurăm comunicarea cu primarii localităţilor din judeţ în vederea derulării evenimentelor şi a 

diferitelor programe organizate în parteneriat cu consiliul judeţean; 

Astfel membrii cabinetului au coordonat şi asigurat planificarea, organizarea şi desfăşurarea tuturor manifestărilor, programelor şi a 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. 

Evenimente importante organizate în anul 2013 au fost: Recrutarea husarilor, Conferințe pe teme economice și de dezvoltare regională, Ziua familiilor covăsnene, Concursul 

Județean al pompierilor voluntari, evenimente cu caracter turistic, conferințe legate de proiectele câștigate de instituție, Întălnirea agricultorilor, Galopiada Secuiască, Aquarius- 

Sărbătoarea Apei Minerale. 

Comunicarea cu cetățenii este foarte importantă pentru Consiliul Județean, astfel trimitem periodic scrisori, emailuri legate de informațiile publice si activitățile județului. Astfel 

crearea unor baze de date cu cetățenii județului este o muncă continuă: astfel avem baze de date cu  informaţii despre primari, consilieri judeţeni, oameni de afaceri, ONG, 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. Pentru o mai 

bună înțelegere am realizat un site web nou trilingv( română, maghiară și engleză), cu design nou și cu vizibilitate mai bună. 

Membrii cabinetului au participat la evenimente caritative și de voluntariat, considerând că ajutorul reciproc este un mijloc  de a dezvolta comunitățile, astfel am fost mai multe zile 

voluntari la reconstrucția bai tradiționale de la Bățanii Mici. 

Cu ajutorul compartimentului de Relații externe am organizat primirea unor delegații oficiale atât din țară cât și din străinătate. 

 

COMPARTIMENTUL RELAȚII EXTERNE, MASS-MEDIA 

 

Raport cu privire la politica Consiliul Judeţean Covasna în domeniul relaţiilor externe în cursul anului 2013. 

Regiunile României se găsesc în momentul de faţă într-o realitate nouă. Dezvoltarea conceptului de autonomie locală în conformitate cu standardele europene permite judeţelor 

realizarea de cooperări de tip interregional la nivel extern. Regiunile devin actori capabili să susţină printr-un demers coerent politica de dezvoltare regională durabilă pe bază de relaţii în 

afara ţării. Regiunile nu sunt subiect de drept internaţional şi nu sunt actori în politica internaţională dar, rolul lor nu poate fi minimalizat. În tot acest timp trecut de la aderarea României 

la foruri internaționale, regiunile s-au dovedit parteneri puternici, ce au venit și susținut puncte de vedere viabile, concrete conturând politica externă a țării. Procesul de descentrare vine 

în perfectă concordanță cu Constituția României, cu Declarația asupra Regionalismului, precum și cu tratatele internaționale la care România este parte.  

Acțiunile întreprinse de Consiliul Județean Covasna în anul 2013 în domeniul relaţiilor externe au pus un accent deosebit  pe dezvoltarea susţinută a turismului, pe promovarea 

valorilor culturale şi intensificarea relaţiilor de colaborare pe plan extern, dezvoltarea acestora la nivelul parteneriatelor din Uniunea Europeană. Una dintre priorităţile politicii externe a 

judeţului nostru, este consolidarea parteneriatelor existente, intensificarea relaţiilor de colaborare cu regiunile partenere din UE, precum şi cunoaşterea experienţelor şi practicilor 

internaţionale. 

Promovarea valorilor culturale a reprezentat de asemenea o prioritate. Prezentarea cărţii de vizită culturale a judeţului s-a făcut prin programe care s-au întins pe perioade lungi de 

timp. Au fost readuse în memoria colectivă nume şi opere literare cu greutate în viaţa culturală a judeţului. Valorile autentice fac parte din patrimoniul universal, timpul dovedind valoarea 

lor  intrinsecă. Unitate prin Diversitate este formula câștigătoare, liantul care asigură echilibru în realitățile regionale din Estul Europei.  

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. Consiliul Județean Covasna este reprezentat în Camera regiunilor al Congresului Autoritaților Locale și 

Regionale din Europa  în calitate de membru titular printr-un consilier județean, care participă atât la lucrările congresului, cât și la ședințele complementare ale comisiei și camerei. 
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Dezvoltarea unor formule de parteneriat multiregional pe terenul Adunarea Regiunilor Europene (ARE), care joacă rolul de stimulator și organism de orientare a strategiei la nivel 

paneuropean, este voința comună în demersul județelor spre acțiuni concentrate și concrete. Județul Covasna și-a consolidat poziția de membru activ, obținând cel de al 4-lea mandat în  

Biroul Permanent al conducerii ARE, iar în rețeaua de tineret Youth Regional Network din cadrul AER deține poziția de vicepreședinte. 

 

CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT 

 

În cadrul activității de bază la sediul centrului în 2013 am avut 326 de vizitatori pe care i-am informat despre oportunități de studii și lucru în UE, oportunități de finanțare pentru 

mediul rural și pentru întreprinderi mici și mijlocii, am oferit pliante și broșuri de informare despre UE și activitățile sale. 

Ca completare a activității noastre de informare am realizat în cursul anului 6 buletine de informare electronice în  limbile română și maghiară pe care i-am trimis în jur a 300 de 

persoane. 

 

Publicația realizată în 2013 au fost următoarea: 

Drepturile noastre fundamentale în Uniunea Europeană - Acesta este o broșură care prezintă principalele drepturi care decurg din statutul de cetățean european. Ca introducere am 

prezentat ce înseamnă Anul european al cetățenilor, apoi am prezentat drepturile legate de următoarele teme: călătorie, consumatori, sănătate, familie, muncă, pensii și autovehicule. La 

fiecare temă am enumerat câteva surse de informare europene, naționale și locale. 

Această broșură am împărțit printre participanții la seminarul Drepturile noastre în UE, la evenimentul Concursul planurilor de afaceri iar în cadrul centrului am dat vizitatorilor 

interesați de diferitele drepturi pe care le au în UE. 

Pentru informarea cetățenilor județului despre UE și Europa și a diferitelor aspecte economice sociale și culturale relevante pentru integrarea europeană în cursul anului 2013 am 

organizat următoarele evenimente: 

Județul Covasna 2020 - Pe data de 25 martie am organizat o dezbatere despre obiectivele strategiei Europa 2020 și oportunitățile de dezvoltare ale județului Covasna. 

La începutul dezbaterilor, Tóth Szabolcs Barnabás, colaboratorul Centrului de Informare Europe Direct, a prezentat premisele, priorităţile şi obiectivele Strategiei Europa 2020. 

În continuare, europarlamentarul Iuliu Winkler a prezentat premisele proiectului de dezvoltare „Transilvania 2020”. La elaborarea proiectului de dezvoltare «Transilvania 2020» au 

pornit de la premisa că putem să ne dezvoltăm în sinergie cu Uniunea Europeană. 

Dezvoltarea judeţului şi construirea comunităţii – acestea sunt cele două piloane ale „Programului de dezvoltare Potsa József”  a prezentat Tamás Sándor, preşedintele Consiliului 

Judeţean Covasna, prezentând programul, împreună cu senatorul  Klárik László. 

Bagoly Miklós, preşedintele ASIMCOV a prezentat oportunitățile de afaceri oferite de clustere, o formă de organizare mai puțin cunoscută în România. Denumirea de cluster 

înseamnă o formă de organizare mai puţin limitată, dar cu toate că membrii acestuia nu au nici o obligaţie juridică, acesta asigură un avantaj pentru unele persoane juridice. 

Parteneri au fost: Junior Business Club, Asociaţia Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Covasna (ASIMCOV), Asociația Clusterelor din România.  

 

Stand de informare la bursa locurilor de muncă - Pe 19 aprilie reprezentanți ai centrului Europe Direct au participat la bursa generală a locurilor de muncă din județul Covasna 

organizat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. În cadrul standurilor am oferit informații despre drepturile lucrătorilor în Europa, despre surse de informare utile în 

căutarea unui loc de muncă în UE. 

Parcul Europa - acesta a fost amenajat pe data de 9 mai, în parcul Elisabeta al orașului Sfântu Gheorghe. Scopul acestui eveniment a fost de a familiariza publicul larg cu țările 

membre ale Uniunii Europene. 

O parte a acestui program a fost o competiție interactivă în cadrul căreia echipele participante din liceele județului nostru, au prezenta câte o țară din Uniunea Europeană. Fiecărei 

echipe participante i s-a pus la dispoziție un cort cu stand, în Parcul Elisabeta din Sfântu Gheorghe, unde echipele au trebuit să prezinte, într-un mod cât mai original, câte o țară din UE – 

locuitorii săi, limba țării respective, cultura și tradițiile acesteia, bucătăria, economia sau geografia sa, etc. Înregistrea la concurs s-a realizat on-line pe pagina de web a centrului nostru - 

www.edcovasna.ro. 

La concurs s-au înscris 8 echipe cu câte 4 membrii, prezentând următoarele țări: Austria, Franța, Olanda, Germania, Marea Britanie, Italia, Grecia și Irlanda. 

La începutul evenimentului am premiat câștigătorii concursului de fotografii Covăsneni în Europa. La acest concurs lansat în aprilie am primit 36 de fotografii, din care un juriu 

special cele mai bune trei. Autorul celei mai bune fotografii a câștigat un aparat foto. Totodată am dat și un premiu al publicului pentru autorul pozei care a primit cele mai multe like-uri 

pe pagina noastră de facebook. 

Ziua s-a încheiat cu o proiecție de film european  - În iunie regizat de Fatih Akin-  în Pavilon în parc. 

Europa pentru familii - Pe data de 1 iunie în cadrul Zilei familiilor covăsnene am organizat o discuție cu titlul Europa pentru familii. În cadrul acesteia cei interesați au putut 

participa la o discuție despre provocările secolului 21, despre influența globalizări și aderării la Uniunea Europeană asupra vieții de familie. 

Papp Adolf terapeut de familie, șef al Asociației Pro Nobis, a prezentat cu date statistice un raport cu privire la modificările survenite în viața de familie, în județul Covasna. Mary 

Anne Boyd, voluntară americană a Crucii Roșii Covasna a atras atenția asupra tendințelor periculoase ce pândesc familiile de pretutindeni. Este important ca părinții și copiii să comunice 

mai mult între ei și să aibă un sistem de valori sănătos. 

Săptămâna mobilității europene  - în cadrul acestei inițiative Centrul de Informare Europe Direct a organiza împreună cu partenerii săi, evenimente de promovare a  unui stil de 

viață sănătos și de conștientizare a populației față de problemele de mediu existente în trei localități.  

La Sfântu Gheorghe, sâmbătă, 21 septembrie a avut loc cea de a patra ediție a Concursului de Alergare Sugaș. Registrarea participanților s-a făcut la colțul la Liceului Szekely Miko 

în fața Parcului Elisabeta de la ora 9,30, iar startul s-a dat la ora 10 din faţa Teatrului. Traseul concursului era următorul: Start (Teatru) – str. Gróf Mikó Imre – str. 1 Decembrie 1918 – 

str. Ciucului – str. Bisericii – str. Borviz – DJ 121C – staţiunea Şugaş Băi – Sosire la teleschi. 

La ora 12.00 a avut loc premierea participanților pe pe patru categorii: Femei sub și peste 35 de ani, bărbați sun și peste 35 de ani. La fiecare categorie câștigătorii au primit cupe și 

cadouri  - echipament sportiv și obiecte promoționale Euope Direct. Toți participanții au primit medalii și mici obiecte promoționale Europe Direct. 

Partenerii evenimentului sunt: Cercul de Alergare  ,,Gáll Lajos”, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna, Primăria Sfântu Gheorghe.  

La Târgu Secuiesc, pe 19 septembrie, la ora 9.00 la Stadionul Sinkovits s-a dat startul la alergarea de 24 de ore. Scopul este ca timp de 24 de ore să alerge încontinuu cel puţin o 

persoană, însă pot să alerge şi mai mulţi în acelaşi timp. Toți participanții au primit diplome de participare.  

Pe 20 septembrie, la ora 17.00 din fața stadionului Sinkovits a pornit marșul bicicliștilor, cu scopul promovării mijloacelor de transport nepoluante. După un tur în centrul ți pe 

principalele străzi ale orașului participanții au revenit în fața stadionului. Aici a avut loc tragerea la sorți. Participanții norocoși puteau câștiga: tricouri, rucsacuri, cărți de povești, benzi 

reflectorizante cu sigla Europe Direct. 

La Baraolt Asociaţia pentru Protecţia mediului ,,ZIKE'' a organizat pe 21 septembrie la ora 11 marșul bicicliștilor cu startul de la Parcul ZIKE . Marșul este urmat de un tur cu 

biciclete pe traseul Biborțeni și Bățanii Mici. Evenimentul s-a încheiat la baia tradițională recent renovată de lângă Bățanii Mici cu servirea unei tocane făcute la ceaun.  

Orașele participante au reușit să mobilizeze mai mult de 50 de persoane în această campanie, și au fost premiate de centrul nostru cu câte 2 suporturi pentru biciclete pe care apare și 

sigla Europe Direct. 

Europa mutilingvă - concursul acesta adresat elevilor de gimnaziu am organizat cu ocazia Zilei Europene a Limbilor, vineri, 4 octombrie.  

La concurs au participat 14 echipe cu câte 4 membrii. Concursul a avut trei probe, prima un test de cunoștințe despre despre limba,  literatura  și cultura țărilor europene, la a doua 

probă trebuiau să recunoască diferite limbi, iar la al treilea trebuiau să prezinte o scurtă scenetă arătând cum s-ar descurca ca turiști într-o țară străină, s-au cum ar îndruma turiștii sosiți la 

noi, folosind cunoștințele de limbi străine. 

Din micile scenete a reieșit faptul că dincolo de cunoașterea unor limbi străine, deschiderea, limbajul trupului sau zâmbetul, sunt elemente ajutătoare în comunicarea interculturală. 

Câștigătoarea concursului a fost echipa „Rainbow” din școala „Váradi József”, fiind urmată de echipa „Váradi” a aceleași școli, locul trei fiind ocupat de echipa „Szövetségesek” din 

Liceul „Mikes Kelemen”. 

Toți participanții au primit cadou cărți - cartea de povești editată de centrul nostru, echipele maghiare, mituri grecești echipele române - și obiecte promoționale Europe Direct: liniar 

cu calculator, breloc, pixuri, caiet de notițe. Câștigătorii au primit rucsacuri și tricouri. 

Concursul ideilor - La invitația Junior Business Club am  participat joi 21 octombrie la Concursul ideilor care a  avut loc Liceul Tehnologic Economic Administrativ Berde Áron. 

Acest concurs destinat elevilor de liceu a avut scopul de a încuraja tinerii să elaboreze și să pune în aplicare idei care pot aduce beneficii comunității în care trăiesc. 

La concurs au participat 6 echipe de liceeni cu câte patru membrii. Ideile prezentate de au fost următoarele: Promovarea produselor locale - echipa Liceului tehnologic Economic 

Berde Áron , Halloween în familie - Liceul tehnologic Constantin Brâncuși, Reminisence, o serie de evenimente artistice și culturale pentru a promova solidaritatea dintre generații - 

Liceul teoretic Mikes Kelemen, Fabricarea de suporturi de biciclete - Liceul Puskas Tivadar, Organizare unui concurs sportiv pentru persoane cu dezabilități locomotorii - Liceul Teologic 

Reformat, Safe Ride, cursuri de siguranță rutieră pentru bicicliști - Liceul Szekely Miko. 

La acest concurs am promovat Centrul Europe Direct și importanța punerii în valoare a creativității și de utilizarea oportunităților de educație, studii și voluntariat oferite de UE. 

Drepturile noastre în Uniunea Europeană - În parteneriat cu Consiliul Elevilor din Județul Covasna am organizat sâmbătă, 16 noiembrie un seminar cu titlul Drepturile noastre în 

Uniunea Europeană. Seminarul s-a desfășurat sub auspiciile Anului European al Cetățenilor și va destinat tinerilor din județul Covasna – liceeni membrii ai consiliilor de elevi, studenți și 

reprezentanți ai unor ONG-uri. 

Seminarul a avut scopul de a familiariza tinerii cu drepturile și oportunitățile ce decurg din statutul de cetățean al UE. 

Ziua a început cu jocuri de cunoaștere a grupului, pe parcursul cărora am insistat asupra asemănărilor, dar și a deosebirilor dintre noi și asupra unor aspecte care pot ajuta sau 

complica comunicarea între oameni cu cultură, limbă sau vârstă diferită. 

Invitată la eveniment a fost dna dr. Lázár Laura, profesor asistent la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, cea care a ținut o prezentare despre cum 

funcționează Uniunea Europeană și despre drepturile cuprinse în ”Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene”.  

De ce sunt importante toleranța și empatia, cum se pot soluționa conflictele rezultate din diferențele culturale, acestea au fost întrebările la care s-au căutat răspunsuri în cadrul 

jocului de rol „În blocul nostru”. 

Concursul planurilor de afaceri - La invitația Junior Business Club din Sfântu Gheorghe vom participa la Concursul planurilor de afaceri care va avea  loc la Universitatea Babeș-

Bolyai, extensia Sfântu Gheorghe. Junior Business Club a organizat cea de a patra ediție a Concursului planurilor de afaceri. Scopul concursului organizat la nivelul Transilvaniei, este 

sprijinirea acelor tineri, care sunt pe punctul de-ași demara propria afacere și doresc să cunoască opinia unui juriu profesionist sau caută investitori pentru afacerea lor.  
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La concursul organizat de JBC s-au înscris în total 26 de tineri din șase orașe, având pregătite pe lângă descrierea ideii de afaceri și planuri economice-financiare. Conform 

regulamentului concursului primii zece clasați puteau participa la finala, care a avut loc în sala Bibó István, a Extensiei Universitare Sfântu Gheorghe a Universității Babeș Bolyai. 

Câștigătorul concursului a fost Vonház István din Oradea, care a dezvoltat o aplicație pentru telefonul mobil ce poate fi utilizat în restaurante și baruri. Pe locul doi s-a clasat Kristály 

Csaba din Cluj, iar pe locul trei Krecht Rudolf  de 17 ani din Sfântu Gheorghe, care a fost și cel mai tânăr participant al concursului. 

Participanții la concurs au primit cărți de specialitate în domeniul economic și marketing. 

Centrul nostru a ținut și o scurtă prezentare despre activitățile sale și despre oportunitățile oferite de UE pentru tineri, și am avut și un stand de informare 

 

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN JUDEȚUL COVASNA 

 

1. ACTIVITATE PROMOŢIONALĂ 

Târguri și expoziții 

EXPOZIȚIA „UTAZÁS 2013”   

- Perioada: 28 februarie – 3 martie 2013  

- Loc: Budapesta, Centrul expozițional Hungexpo  

- Observație: stand Ținutul Secuiesc, împreună cu județul Harghita 

TÂRGUL DE TURISM AL ROMÂNIEI / EDIȚIA DE PRIMĂVARĂ 

- Perioada: 14-17 martie 2013  

- Loc: București, central expozițional Romexpo  

- Observație: stand Ținutul Secuiesc, împreună cu județul Harghita 

TRANSYLVANIAN TOURSIM FAIR 

- Perioada: 29 martie – 31 martie 2013 

- Loc: Brașov, Brașov Business Parc 

TLH (TOURISM. LEISURE. HOTELS) 

- Perioada: 11-14 aprilie 2013 

- Loc: Chișinău, Rep. Moldova 

- Observație: prezență în cadrul standului României 

EXPOZIȚIA „UTAZÁS 2013”  A JUDEȚULUI VESZPRÉM 

- Perioada: 13-14 aprilie 2013 

- Loc: Veszprém, Ungaria, Gimnaziul Lovassy László  

ZILELE VINULUI DIN GYÖNGYÖS 

- Data: 27-29 septembrie 2013 

- Loc: Gyöngyös (jud. Heves, Ungaria) 

WTM (WORLD TRAVEL MARKET) 

- Data: 4-7 noiembrie 2013 

- Loc: Londra, Centrul expozițional ExCel London 

- Observație: prezență în cadrul standului României 

 

2. EDITARE DE MATERIALE PROMOȚIONALE 

- Hatra turistică a ținutului secuiesc (trilingv, Hu/Ro/En) 

- Háromszéki borvizeskönyv (lb. Hu) 

 

3. ORGANIZARE DE EVENIMENTE, PROGRAME 

PARADA CÂRNAȚILOR 

- Data: 12 octombrie 2013 

- Loc: Sf. Gheorghe 

- Coorganozatori: ASIMCOV, SVESZ, Consiliul Județean Covasna, Consiliul Local Sf. Gheorghe 

STRADA NOASTRĂ – EXPOZIȚIE TURISTICĂ  

- Data: 26-28 aprilie 2013 

- Loc: Sf. Gheorghe, Str. Kós Károly  

- Observație: expozanți: orașe înfrățite cu Mun. Sf. Gheorghe, județe înfrățite cu jud. Covasna  

AQUARIUS – FESTIVALUL APEI MINERALE 

- Data: 29 iunie 2013 

- Loc: Cernat, Baia Morii 

- Coorganizator: Primăria Cernat, Consiliul Județean Harghita 

- Expozanți: fabrici de îmbuteliere de apă minerală, localități cu izvoare/băi populare 

- Concursuri: Cea mai bună apă minerală de la izvor, Cea mai bună apă minerală pentru clătite 

GALOPIADA SECUIASCĂ 

- Data: 13-14 iulie 2013 

- Loc: Dealul Pivnițele Mari de pe lângă Moacșa  

- Organizatori: Mun. Sf. Gheorghe, Consiliul Județean Covasna, Centrul de Cultură al Județului Covasna, Casa de Cultură Kónya Ádám 

REABILITARE BĂI TRADIȚIONALE PRIN CLACĂ 

- Perioada: 6-18 august 2013 

- Loc: Bățanii Mici: Baia lui Mackó bácsi  

- Coorganizatori: Fundația Ars Topia, Comuna Bățanii Mici, Asociația Bodvaj 

 

4. ACTIVITĂŢI PERMANENTE 

- Servicii de ghid 

- Construirea şi actualizarea bazei de date turistice (calendar de evenimente, unitți de cazare, etc.) 

- Asistenţă la înfiinţarea şi clasificarea unităţilor de cazare 

- Promovarea produselor secuiesti, şi acordarea mărcii colective la producători 

- Informarea turiştilor la biroul Turinfo Covasna 

- Colaborare cu organizaţii profesionale din ţară şi în străinătate 

- Practica studenţilor din Luzern în judeţul covasna, împreună cu studenţii de la UBB Sf. Gheorghe. Coorganizatori: Casa de Cultură - Covasna, UBB Sf. Gheorghe   

 

TAMÁS Sándor 

președinte 
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RECTIFICARE 
 

La Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 45/2014 cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru 

anul fiscal 2014, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 62 și 63 din Legea nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, se fac următoarele rectificări: 

- în titlul hotărârii, în loc de „HOTĂRÂREA Nr. 45/2013…” se va citi: „HOTĂRÂREA Nr. 45/2014…” 

- data hotărârii, în loc de „27 martie 2013” se va citi: „27 martie 2014” 
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