
MONITORUL OFICIAL 
 

al 
 

JUDEŢULUI COVASNA 
 

 

 
 
 

Anul XXIV, Nr. 1 
HOTĂRÂRI, DISPOZIŢII 

ŞI ALTE ACTE 
Ianuarie 2015 

 

S U M A R 
 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN COVASNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nr. 
 

Hotărârea 
 

Pag. 
 

1 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul 

bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare a 

bugetului local, respectiv acoperirii definitive din 

excedentul bugetului fondurilor externe nerambursabile 

a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului 

fondurilor externe nerambursabile pe anul 2014 
 

3 

2 privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 268/2014 cu privire la majorarea 

bugetului propriu al județului şi al instituţiilor publice de 

interes judeţean pe anul 2014 și aprobarea efectuării 

unor virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol 

bugetar 
 

3 

3 privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea 

temporară a golurilor de casă în anul 2015 
 

3 

4 cu privire la aprobarea listei provizorii de investiții a 

secțiunii de dezvoltare pe anul 2015 
 

3 

5 privind numirea domnului Papucs András în vederea 

exercitării cu caracter temporar a funcției publice de 

conducere vacante de șef birou al Centrului Județean 

pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și 

Salvamont 
 

5 

6 privind aprobarea Statului de funcții al Ansamblului 

de Dansuri „Trei Scaune - Háromszék” 
 

5 

7 privind aprobarea participării Județului Covasna prin 

Consiliul Județean Covasna la Proiectul OFF TO SPAS 

- program de dezvoltare a produselor turistice destinate 

persoanelor vârstnice cu scopul intensificării traficului 

turismului balnear în afara sezonului în cadrul 

programului de Competitivitate pentru intreprinderi și 

IMM-uri (COSME) inițiat de către Comisia Europeană 
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Nr. 
 

Hotărârea 
 

Pag. 
 

8 privind stabilirea contribuţiei consiliilor locale 

precum şi a persoanelor vârstnice la susţinerea 

serviciilor sociale acordate în cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Covasna, pe anul 2015 
 

6 

9 privind aprobarea Contractului - model - care va fi 

încheiat între Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean 

Covasna, Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Covasna şi unităţile administrativ - 

teritoriale din judeţul Covasna prin consiliile locale care 

participă la finanţarea costului anual pentru un 

copil/tânăr instituţionalizat sau aflat la asistent maternal 

profesionist, care provine din unitatea administrativ - 

teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului 

Covasna 
 

7 

10 privind aprobarea Contractului - model - care va fi 

încheiat între Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean 

Covasna, Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Covasna şi unităţile administrativ - 

teritoriale din judeţul Covasna prin consiliile locale care 

participă la finanţarea costului anual pentru o persoană 

cu dizabilitate instituționalizată, care provine din 

unitatea administrativ - teritorială respectivă şi se află în 

evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  

Protecţia Copilului Covasna 
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ALTE ACTE 
 

 

 Alte acte 
 

Pag. 

 RAPORT asupra aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică de către Consiliului 

Judeţean Covasna, în semestrul II al anului 2014 
 

9 

 RAPORT cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Covasna în semestrul II al anului 2014 
 

9 

 RAPORT privind activitatea Consiliului Judeţean Covasna în asigurarea accesului la informaţiile de interes public, în 

semestrul II al anului 2014 
 

10 
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HOTĂRÂREA Nr. 1/2015 

privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul 

bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului 

local, respectiv acoperirii definitive din excedentul bugetului 

fondurilor externe nerambursabile a deficitului secțiunii de 

dezvoltare a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe 

anul 2014 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară 

din 09 ianuarie 2015, analizând Expunerea de motive al 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului 

secțiunii de dezvoltare a bugetului local, respectiv acoperirii 

definitive din excedentul bugetului fondurilor externe 

nerambursabile a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului 

fondurilor externe nerambursabile pe anul 2014; având în vedere: 

Raportul Direcţiei Economice; Ordinul Ministerului Finanțelor 

Publice nr. 1780/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, cu 

modificările și completările ulterioare; art. 58 alin. (1) din Legea 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; în baza art. 91 alin. (1) litera „f” şi în 

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

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul 

bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului 

local pe anul 2014, în sumă de 9.348.564,20 lei. 

Art.2. Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul 

bugetului fondurilor externe nerambursabile a deficitului 

secțiunii de dezvoltare a bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2014, în sumă de 567,46 lei. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi 

Direcţia Economică. 
 

Sf. Gheorghe, la 09 ianuarie 2015. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

HOTĂRÂREA Nr. 2/2015 

privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 268/2014 cu privire la majorarea 

bugetului propriu al județului şi al instituţiilor publice de 

interes judeţean pe anul 2014 și aprobarea efectuării unor 

virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 15 ianuarie 2015, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind validarea 

Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 

268/2014 cu privire la majorarea bugetului propriu al județului şi 

al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2014 și aprobarea 

efectuării unor virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol 

bugetar, având în vedere: Raportul Direcţiei Economice, 

Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Județean Covasna întocmite în acest sens; art. 3 din Dispoziţia 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 268/2014 cu privire 

la majorarea bugetului propriu al județului şi al instituţiilor publice 

de interes judeţean pe anul 2014 și aprobarea efectuării unor virări 

de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, art. 82 din 

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

modificările și completările ulterioare, în baza art. 91 alin. (1) litera 

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

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

ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic. Se validează Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 268/2014 cu privire la majorarea bugetului 

propriu al județului şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe 

anul 2014 și aprobarea efectuării unor virări de credite bugetare în 

cadrul aceluiași capitol bugetar.  
 

Sf. Gheorghe, la 15 ianuarie 2015. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

HOTĂRÂREA Nr. 3/2015 

privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea 

temporară a golurilor de casă în anul 2015 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

15 ianuarie 2015, analizând Expunerea de motive al Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Covasna privind utilizarea excedentului 

bugetar pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în anul 

2015; având în vedere: Raportul Direcţiei Economice; Rapoartele 

de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 

Covasna întocmite în acest sens; art. 58 alin. (1) din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; în baza art. 91 alin. (1) litera „f” şi în 

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

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă utilizarea din excedentul anului 2014 a 

sumei de 6.000 mii lei pentru acoperirea golurilor temporare de 

casă pe parcursul anului 2015. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi 

Direcţia Economică. 
 

Sf. Gheorghe, la 15 ianuarie 2015. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

HOTĂRÂREA Nr. 4/2015 

cu privire la aprobarea listei provizorii de investiții a 

secțiunii de dezvoltare pe anul 2015 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 15 ianuarie 2015, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la aprobarea 

listei provizorii de investiții a secțiunii de dezvoltare pe anul 2015, 

având în vedere: Raportul Direcţiei economice; Rapoartele de 

avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean 

Covasna, art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare, în baza art. 91 

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

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

modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă lista provizorie de investiții a secțiunii de 

dezvoltare pe anul 2015, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Aprobă utilizarea din excedentul anului precedent al 

bugetului local a sumei de 9.880 mii lei pentru finanțarea 

următoarelor obiective: 

- proiectul  ”Sistem de management integrat al deşeurilor în 

Judeţul Covasna”  obiectiv de investiții în continuare, finanțat 

din Fonduri externe nerambursabile (POS Mediu), în sumă de 

5.100 mii lei, aferentă plăților lunii ianuarie și februarie 2015, 

conform contractelor încheiate, 

- proiectul ”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” obiectiv de investiții în continuare, 

finanțat din Fonduri externe nerambursabile (POS Mediu), în 

sumă de 282 mii lei, aferentă plăților lunii ianuarie și februarie 

2015, conform contractelor încheiate, 

- proiectul „Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă 

„Dr. Fogolyán Kristóf” obiectiv de investiții în continuare, 

finanțat din Fonduri externe nerambursabile (POR), în sumă de 

3.500 mii lei, aferentă plăților lunii ianuarie și februarie 2015, 

conform contractelor încheiate, 

- construire și amenajare hale de depozitare și garaje cu 

utilități situat în Str. Recoltei nr. 3 din mun. Sf. Gheorghe, 

obiectiv de investiții în continuare, în sumă de 130 mii lei, 

aferentă plăților lunii ianuarie și februarie 2015, conform 

contractelor încheiate, 

- achiziționare DALI și Proiect tehnic pentru investiția 

Modernizare DJ 121A km 0+000-22+550, Întorsura Buzăului-

Valea Mare-Boroșneu Mic-Boroșneu Mare-DN13E, alte 

cheltuieli de investiții în continuare, în sumă de 133 mii lei, 

aferentă plăților lunii ianuarie  și februarie 2015, conform 

contractelor încheiate, 

- reabilitare drum județean ”Interjud Covasna-Brașov” de la 

DN 12 la DN 13 prin Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și Măieruș 

- Tronson (Covasna de la DN 12 prin Malnaș Băi, Baraolt până 

la limită județ Augustin și Măieruș (DALI, PT, DDE), alte 

cheltuieli de investiții, în sumă de 600 mii lei, în vederea 

demarării procedurilor de achiziție publică, 

- modernizare DJ 121A Leț - Moacșa km 22 +550 – km 

28+460, alte cheltuieli de investiții, în sumă de 135 mii lei, în 

vederea demarării procedurilor de achiziție publică. 

Art.3. Aprobă utilizarea din excedentul anului precedent al 

bugetului Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán 

Kristóf” a sumei de 260 mii lei pentru finanțarea obiectivului 

de investiție „Execuție departament de prosectură, medicină 

legală (proiectare și execuție)”, obiectiv de investiții în 

continuare, conform contractelor încheiate. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna și 

Direcţia Economică din cadrul Consiliului Județean Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 15 ianuarie 2015. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

Anexă la Hotărârea nr. 4/2015 
 

PROGRAM PROVIZORIU DE INVESTIŢII PUBLICE PE ANUL 2015 

cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local 
 

- mii lei - 

 

Program 

provizoriu 

I. FINANTARE DIN BUGETUL LOCAL 
 

TOTAL GENERAL, din care 998,00 

A) Investiţii în continuare 130,00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 868,00 

TOTAL GENERAL, detaliat pe capitole bugetare 998,00 

1. Cap. 51.02 Autorităţi publice 130,00 

Subcap. 51.02.01.03 Autorităţi executive 130,00 

A) Investiţii în continuare 130,00 

Construire și amenajare hale de depozitare și garaje cu utilități situat în Str. Recoltei nr.3 din mun. Sf. 

Gheorghe 
130,00 

2. Cap. 84.02 Transporturi 868,00 

Subcap.  84.02.03.01 Drumuri şi poduri 868,00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 868,00 

Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea SPF si a SF aferente obiectivului 868,00 

Modernizare DJ 121A Leț - Moacșa km 22 +550 – km 28+460 135,00 

Achiziționare DALI și Proiect tehnic pentru investiția Modernizare DJ 121A km 0+000-22+550, Întorsura 

Buzăului-Valea Mare-Boroșneu Mic-Boroșneu Mare-DN13E 
133,00 

Reabilitare drum județean ”Interjud Covasna-Brașov” de la DN 12 la DN 13 prin Malnaș Băi, Baraolt, 
Augustin și Măieruș - Tronson (Covasna de la DN 12 prin Malnaș Băi, Baraolt până la limită județ Augustin și 

Măieruș (DALI, PT, DDE) 

600,00 

II. FINANTARE DIN BUGETUL INSTITUTIILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN 

VENITURI  PROPRII  

Total : din care 260,00 

Lucrări în continuare 260,00 

Cap. 66.10 Sănătate 260,00 

Subcap. 66.10.06.01 Spitale generale 260,00 

Lucrări în continuare 260,00 

Execuție departament de prosectură, medicină legală (proiectere și execuție) 260,00 

III. Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare - Articol 56 
 

Total : din care 8.882,00 

A) Investiţii în continuare 8.830,00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 52,00 

TOTAL GENERAL, detaliat pe capitole bugetare 8.882,00 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -56.01 8.830,00 

1.Cap. 74.02 Protecţia mediului 5.100,00 

Subcap. 74.02.05.02 Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor 5.100,00 

A) Investiţii în continuare 5.100,00 

Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Covasna 5.100,00 

2. Cap. 87.02 Alte acţiuni economice 282,00 
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Program 

provizoriu 

Subcap. 87.02.04 Turism 282,00 

A) Investiţii în continuare 230,00 

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 

230,00 

C) Alte cheltuieli de investiţii 52,00 

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 

52,00 

-Aparat foto cu accesorii (1 buc) 17,50 

-Binoclu (5 buc) 24,00 

-Licenţă Arcview (1 buc) 10,50 

3. Cap. 66.02 Sănătate 3.500,00 

Subcap. 66.02.06.01 Spitale generale 3.500,00 

A) Investiţii în continuare 3.500,00 

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Fogolyán Kristóf" 3.500,00 

 

HOTĂRÂREA Nr. 5/2015 

privind numirea domnului Papucs András în vederea 

exercitării cu caracter temporar a funcției publice de 

conducere vacante de șef birou al Centrului Județean 

pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 15 ianuarie 2015, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind propunerea 

de numire a  domnului Papucs András în vederea exercitării cu 

caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de 

șef birou al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, 

Dezvoltare Rurală și Salvamont; având în vedere: Raportul 

Direcției Economice precum şi Rapoartele de avizare ale 

comisiilor de specialitate întocmite în acest sens, art. 92 alin. 

(1) și (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor 

publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 

54548/2014, înregistrat la Registratura generală a Consiliului 

Judeţean Covasna sub nr. 13203/23.12.2014, în baza art. 91 

alin. (2) lit. ,,e” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea 

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

modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Începând cu data de 16 ianuarie 2015 domnul Papucs 

András se numește pentru a exercita cu caracter temporar, pe o 

perioadă de maximum 6 luni, funcția publică de conducere 

vacantă de șef birou al Centrului Județean pentru Protecția 

Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Direcţia 

Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Covasna şi Centrul Judeţean pentru Protecţia Naturii, 

Dezvoltare Rurală şi Salvamont. 
 

Sf. Gheorghe, la 15 ianuarie 2015. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

HOTĂRÂREA Nr. 6/2015 

privind aprobarea Statului de funcții al Ansamblului de 

Dansuri „Trei Scaune - Háromszék” 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 15 ianuarie 2015, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna  privind propunerea de 

aprobare a Statului de funcții al Ansamblului de Dansuri „Trei 

Scaune - Háromszék”, având în vedere: Raportul de specialitate al 

Direcției Economice, Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Județean Covasna, Legea-cadru 

284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, adresa Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune - 

Háromszék” nr. 3/07.01.2015, înregistrată la Registratura generală 

a Consiliului Județean Covasna sub nr. 126/08.01.2015, în baza 

art. 91 alin. (2) lit. „c” şi în temeiul art. 97 din Legea administraţiei 

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

completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Statul de funcții al Ansamblului de 

Dansuri „Trei Scaune - Háromszék”, conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. (1) Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 

01 februarie 2015. 

(2) Pe aceeaşi dată se abrogă Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 144/2014 privind aprobarea Statului de 

funcţii al Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune-Háromszék”, 

precum şi orice alte dispoziţii contrare. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri se însărcinează Direcţia Economică din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi Ansamblul de 

Dansuri „Trei Scaune - Háromszék”. 
 

Sf. Gheorghe, la 15 ianuarie 2015. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

Anexă la Hotărârea nr. 6/2015 
 

STAT DE FUNCŢII 

ANSAMBLUL DE DANSURI „TREI SCAUNE – HÁROMSZÉK” 
 

Nr. 

crt. 
Funcţia de execuție Funcţia de conducere 

Nivel de 

studii 

Nr. 

posturi 

1 
 

Manager/Director grad II S 1 

2 
 

Director adjunct administrativ grad II S 1 

3 
 

Director adjunct economic grad II S 1 

4 
 

Șef sectie grad II S 1 

5 
 

Șef birou grad II S 1 

6 Solist instrumentist gr. IA 
 

S 3 
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Nr. 

crt. 
Funcţia de execuție Funcţia de conducere 

Nivel de 

studii 

Nr. 

posturi 

7 Solist vocal I 
 

M 2 

8 
 

Șef atelier grad II S 1 

9 Maestru dans I 
 

S 1 

10 Dansator I 
 

S 3 

11 Dansator I 
 

M 15 

12 Regizor culise gr. I 
 

S 1 

13 Recuziter I 
 

M; G 1 

14 Peruchier I 
 

M; G 1 

15 Secretar PR gr. I 
 

S 1 

16 Secretar literar gr. I 
 

S 1 

17 Maestru lumini I 
 

M; G 1 

18 Maestru sunet I 
 

M; G 1 

19 Manipulant decor I 
 

M; G 2 

20 Referent de specialitate gr. III 
 

S 1 

21 Referent IA 
 

M 1 

22 Referent artistic II 
 

M 1 

23 Economist gr. II 
 

S 1 

24 Contabil IA 
 

M 1 

25 Ingrijitor 
 

M; G 2 

Total: 46 

 

HOTĂRÂREA Nr. 7/2015 

privind aprobarea participării Județului Covasna prin 

Consiliul Județean Covasna la Proiectul  OFF TO SPAS –

program de dezvoltare a produselor turistice destinate 

persoanelor vârstnice cu scopul intensificării traficului 

turismului balnear în afara sezonului în cadrul programului 

de Competitivitate pentru intreprinderi și IMM-uri (COSME) 

inițiat de către Comisia Europeană 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 15 ianuarie 2015, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind aprobarea 

participării Județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna la 

Proiectul OFF TO SPAS - program de dezvoltare a produselor 

turistice destinate persoanelor vârstnice cu scopul intensificării 

traficului turismului balnear în afara sezonului în cadrul 

programului de Competitivitate pentru intreprinderi și IMM-uri 

(COSME) inițiat de către Comisia Europeană, văzând: Raportul de 

specialitate al Compartimentului Relații Externe, Mass-Media, 

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Judeţean Covasna, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; în baza art. 91 

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

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

modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1) Se aprobă participarea Județului Covasna prin 

Consiliul Județean Covasna, în parteneriat cu Universitatea 

Pannonia din Veszprém, HU (coordonator de proiect), Héviz 

Nonprofit Turisztikai Kft. (HU), Daruvár Spa (HR), AGE 

Platform (B), TM RESOR (S), Autoguvernarea Județului Zala 

(HU), Asociația pentru Turismul Județului Covasna (RO) la 

Proiectul OFF TO SPAS - program de dezvoltare a produselor 

turistice destinate persoanelor vârstnice cu scopul intensificării 

traficului turismului balnear în afara sezonului în cadrul 

programului de Competitivitate pentru intreprinderi și IMM-uri 

(COSME) inițiat de către Comisia Europeană. 

(2) Proiectul arătat la alin (1) se va desfășura pe o durată de 

15 luni, în perioada iulie 2015-septembrie 2016. 

Art.2. Valoarea totală estimată a proiectului este de 288.303 

Euro, din care Județului Covasna îi revin 16.917 Euro, din care 

contribuția proprie reprezintă 26,16%, adică 5.075 Euro. 

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

însărcinează Președintele Consiliului Județean Covasna, 

Compartimentul Relații Externe, Mass-Media și Direcția 

Economică. 
 

Sf. Gheorghe, la 15 ianuarie 2015. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

HOTĂRÂREA Nr. 8/2015 

privind stabilirea contribuţiei consiliilor locale precum şi a 

persoanelor vârstnice la susţinerea serviciilor sociale 

acordate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Covasna, pe anul 2015 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 15 ianuarie 2015, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna referitor la proiectul de 

hotărâre privind stabilirea contribuţiei consiliilor locale precum şi 

a persoanelor vârstnice la susţinerea serviciilor sociale acordate în 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna, pe anul 2015, având în vedere: Raportul de 

specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna, Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna întocmite în acest 

sens; Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a 

persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, H.G. nr. 

903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de 

hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile 

publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, 

persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice, H.G. 

904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente 

drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, H.G. nr. 

23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile 

sociale, H. G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul - 

cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, OUG nr. 65/2014 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, 

Ordinul Președintelui Autorității Naționale pentru Protecția 

Copilului nr. 54/2000 privind criteriile de determinare a 

comunității locale din care provin copilul cu handicap și cel aflat 

în dificultate, Ordinului  Președintelui Autorității Naționale pentru 

Persoanele cu Handicap nr. 467/2009 privind stabilirea costului 

mediu lunar de întreținere în centrele rezidențiale pentru persoane 

cu handicap, precum și a nivelului contribuției lunare de întreținere 
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datorate de adulții cu handicap asistați in centre sau de susținătorii 

acestora; în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” şi alin. (5) lit. „a” pct. 2 şi 

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

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

ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se stabilește nivelul contribuţiilor consiliilor locale 

precum şi a persoanelor vârstnice la susţinerea serviciilor 

sociale acordate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Covasna, pe anul 2015, conform 

anexei care face parte din prezenta hotărâre. 

Art.2. Consiliile locale ale municipiilor, orașelor și comunelor 

vor supune spre aprobare în ședința acestora contribuția 

colectivităților respective, cu respectarea strictă a sumelor de 

contribuții prevăzute în anexa, urmând să încheie contracte privind 

finanțarea Consiliului Județean Covasna și Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna pentru finanțarea 

serviciilor sociale acordate în cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, pe anul 2015. 

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

însărcinează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 15 ianuarie 2015. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

Anexă la Hotărârea nr. 8/2015 
 

Categoria 

beneficiarului 
Tipul serviciului Obligaţia de plată 

Contribuţie/ 

persoană/lună 

Copil/tânăr protejat în sistem 
(beneficiar al unei măsuri 

speciale de protecţie) 

Rezidenţial Consiliile locale de la locul de provenienţă al beneficiarului 180 lei 

Centre de zi Consiliile locale de la locul de provenienţă al beneficiarului 90 lei 

Centre de reabilitare Consiliile locale de la locul de provenienţă al beneficiarului 110 lei 

Persoană cu dizabilitate 

Rezidenţial (CIA) Consiliile locale de la locul de provenienţă al beneficiarului 250 lei 

Rezidenţial (CITO) Consiliile locale de la locul de provenienţă al beneficiarului 210 lei 

 

În situația în care persoanele beneficiare a serviciilor sociale (CIA; CITO) 

realizează venituri proprii, acestea vor suporta  un cost de 602  lei/luna. 

* un procent de 20% din veniturile realizate se va lăsa la dispoziția 
beneficiarului. 

602 lei 

Persoană vârstnică 

Rezidenţial 

 
Cămin pentru 

persoane vârstnice 

Hăghig 

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

acestuia) în concurs cu susţinătorul legal dacă realizează venituri pe membru de 
familie mai mare decât de 600 lei/lună, 

b) Susținătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuţia lunară 

integrală printr-un angajament de plată. 

850 lei 

 

HOTĂRÂREA Nr. 9/2015 

privind aprobarea Contractului - model - care va fi încheiat 

între Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Covasna şi unităţile administrativ - teritoriale din judeţul 

Covasna prin consiliile locale care participă la finanţarea  

costului anual pentru un copil/tânăr instituţionalizat sau aflat 

la asistent maternal profesionist, care provine din unitatea 

administrativ - teritorială respectivă şi se află în evidenţa 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului 

Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 15 ianuarie 2015, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

Contractului - model - care va fi încheiată între Judeţul Covasna 

prin Consiliul Judeţean Covasna, Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Covasna şi unităţile administrativ - 

teritoriale din judeţul Covasna prin consiliile locale care participă 

la finanţarea costului anual pentru un copil/tânăr instituţionalizat 

sau aflat la asistent maternal profesionist, care provine din unitatea 

administrativ - teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Covasna; 

având în vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice, 

Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului, Rapoartele de 

avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean 

Covasna, Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a 

persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, H.G. nr. 

903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de 

hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile 

publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, 

persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice, H.G. 

904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente 

drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, H.G. nr. 

23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile 

sociale, H. G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul - 

cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, OUG nr. 65/2014 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, 

Ordinul Președintelui Autorității Naționale pentru Protecția 

Copilului nr. 54/2000 privind criteriile de determinare a 

comunității locale din care provin copilul cu handicap și cel aflat 

în dificultate, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului nr. 

242/36/2003 al ministrului administraţiei publice şi al secretarului 

de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi 

Adopţie privind modalitatea de decontare a cheltuielilor afectuate 

de către asistenţii maternali profesionişti pentru creşterea şi 

îngrijirea copiilor aflaţi în plasament, Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 8/2015 privind stabilirea contribuţiei 

consiliilor locale precum şi a persoanelor vârstnice la susţinerea 

serviciilor sociale acordate în cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, pe anul 2015; în 

baza art. 91 alin. (6) lit. ,,c” 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 modelul Contractului pe baza căreia vor fi 

încheiate între Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean 

Covasna, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Covasna şi unităţile administrativ - teritoriale din 

judeţul Covasna prin consiliile locale convenţii pentru 

participarea acestora la finanţarea costului anual pentru un 

copil/tânăr instituţionalizat sau aflat la asistent maternal 

profesionist, care provine din unitatea administrativ-teritorială 

respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă 
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Socială şi Protecţia Copilului Covasna, conform anexei care 

face parte din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cuantumul contribuţiei datorate de consiliile locale ale 

unităţilor administrativ-teritoriale din care provine copilul/tânărul 

instituţionalizat care beneficiază de protecţie este stabilit în 

Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 8/2015. 

Art.3. Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean 

Covasna va asigura încheierea contractului cu fiecare unitate 

administrativ-teritorială din județul Covasna, urmărirea 

încasării acestei contribuţii la finanţarea activităţilor de 

îngrijire şi protecţie a copilului/tânărului care se află în 

evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna, conform legii. 

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

încredinţează Direcţia economică în colaborare cu Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 15 ianuarie 2015. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Notă: Anexa la Hotărârea nr. 9/2015 a fost comunicată celor interesați. 

 

HOTĂRÂREA Nr. 10/2015 

privind aprobarea Contractului - model - care va fi încheiat 

între Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Covasna şi unităţile administrativ - teritoriale din judeţul 

Covasna prin consiliile locale care participă la finanţarea  

costului anual pentru o persoană cu dizabilitate 

instituționalizată, care provine din unitatea administrativ - 

teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 15 ianuarie 2015, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

Contractului - model - care va fi încheiată între Judeţul Covasna 

prin Consiliul Judeţean Covasna, Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Covasna şi unităţile administrativ - 

teritoriale din judeţul Covasna prin consiliile locale care participă 

la finanţarea costului anual pentru o persoană cu dizabilitate 

instituționalizată, care provine din unitatea administrativ - 

teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; având în vedere: 

Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice, Administrație Publică 

și Dezvoltarea Teritoriului, Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Județean Covasna, Legea nr. 448/2006 

privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; Legea nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 

17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 

292/2011 a asistenţei sociale, H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea 

nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile 

colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă 

socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu 

dizabilităţi şi persoanelor vârstnice, H.G. 904/2014 pentru 

stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor 

prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, H.G. nr. 23/2010 

privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, H. 

G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul - cadru de 

organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială 

şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, OUG nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative, cu modificările ulterioare, Ordinul 

Președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Copilului nr. 

54/2000 privind criteriile de determinare a comunității locale din 

care provin copilul cu handicap și cel aflat în dificultate, Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, Ordinului Președintelui Autorității 

Naționale pentru Persoanele cu Handicap nr. 467/2009 privind 

stabilirea costului mediu lunar de întreținere în centrele 

rezidențiale pentru persoane cu handicap, precum și a nivelului 

contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap 

asistați in centre sau de susținătorii acestora; Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 8/2015 privind stabilirea contribuţiei 

consiliilor locale precum şi a persoanelor vârstnice la susţinerea 

serviciilor sociale acordate în cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, pe anul 2015; în 

baza art. 91 alin. (6) lit. ,,c” 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 modelul Contractului pe baza căreia vor fi 

încheiate între Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Covasna şi unităţile administrativ - teritoriale din judeţul Covasna 

prin consiliile locale convenţii pentru participarea acestora la 

finanţarea costului anual pentru o persoană cu dizabilitate 

instituționalizată, care provine din unitatea administrativ-teritorială 

respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Covasna, conform anexei care face 

parte din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cuantumul contribuţiei datorate de consiliile locale 

ale unităţilor administrativ-teritoriale din care provine persoana 

cu dizabilitate instituționalizată care beneficiază de protecţie 

este stabilit în Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

8/2015. 

Art.3. Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean 

Covasna va asigura încheierea contractului cu fiecare unitate 

administrativ-teritorială din județul Covasna, urmărirea încasării 

acestei contribuţii la finanţarea activităţilor de îngrijire a persoanei 

cu dizabilitate instituționalizate și care se află  în evidenţa Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, 

conform legii. 

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

încredinţează Direcţia economică în colaborare cu Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 15 ianuarie 2015. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Notă: Anexa la Hotărârea nr. 10/2015 a fost comunicată celor interesați. 
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RAPORT 

asupra aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică de către Consiliului Judeţean Covasna, în semestrul II al 

anului 2014 

 

Cadrul legal pentru asigurarea participării cetăţenilor la luarea deciziilor, consolidarea şi lărgirea cadrului de funcţionare a democraţiei participative s-a realizat 

prin Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. Legea a fost adoptată cu scopul sporirii gradului de 
responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative, pentru stimularea participării active a cetăţenilor în procesul de 

luare a deciziilor administrative şi în procesul elaborării actelor normative şi pentru sporirea gradului de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice. 

Principiile care stau la baza Legii 52/2003 sunt următoarele: 
1. informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice 

centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative; 

2. consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative; 
3. participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea 

următoarelor reguli: 

 şedinţele autorităţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, în condiţiile legii; 

 dezbaterile vor fi consemnate şi făcute publice; 

 minutele acestor şedinţe vor fi înregistrate, arhivate şi făcute publice, în condiţiile legii. 

Tot în baza Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, Consiliul Judeţean Covasna a informat, din oficiu, în prealabil opinia 
publică asupra problemelor de interes public care urmau să fie dezbătute în cadrul şedinţelor consiliului judeţean. 

În data de 19 august 2014, am procedat la afişarea anunţului Grupului de Acţiune Locală Asociaţia Angustia Egyesület cu privire la apelul de selecţie de 

proiecte în cadrul măsurii 41-121L,41-322L.  
În data de 21 august 2014, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului preşedinte Tamás Sándor pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean 

Covasna nr. 10/2013 privind stabilirea taxelor și tarifelor pentru activitățile și/sau serviciile prestate de către direcțiile aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Covasna și instituțiile din subordinea Consiliului Județean Covasna.  
S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 21 august 2014 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 22 august 2014, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.  

Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 9 august 2014, 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 2 septembrie 2014, s-a procedat la adoptarea actului normativ 

completarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 10/2013 privind stabilirea taxelor și tarifelor pentru activitățile și/sau serviciile prestate de către direcțiile 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna și instituțiile din subordinea Consiliului Județean Covasna 

În data de 9 decembrie 2014, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului preşedinte Tamás Sándor cu privire la stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole 

pentru anul fiscal 2015, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 62 și 63 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.  
S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 9 decembrie 2014 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 10 decembrie 2014, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.  
Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 22 decembrie 2014 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 luna februarie 2015, urmează să fie adoptată actul normativ cu 

privire la stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2015, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 
62 și 63 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

 

Întocmit, 
Consilier 

KOVÁCS Angela 

 

RAPORT 

cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Covasna în semestrul II al anului 2014 

 

Potrivit prevederilor art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, vă prezentăm raportul activităţii 

pe semestrul II al anului 2014, ( perioada 01 iulie – 31 decembrie 2014), al Compartimentului de Relaţii cu Publicul şi Petiţii din cadrul Direcţiei Juridice, 

Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Covasna. 
Consiliul Judeţean Covasna, prin direcţiile de specialitate a răspuns prompt la rezolvarea problemelor cetăţenilor, persoane fizice şi juridice, urmărindu-se 

îndeplinirea unui obiectiv fundamental, şi anume acela de a crea şi promova o relaţie directă între locuitorii judeţului şi reprezentanţii administraţiei publice 

judeţene. Aceste probleme ne-au fost aduse la cunoştinţă prin petiţii, sesizări, memorii, cereri depuse şi înregistrate la Compartimentul relaţii cu publicul şi petiţii şi 
prin audienţele care au fost solicitate conducerii consiliului judeţean. 

Conform programului stabilit prin Dispoziţia Preşedintelui nr. 184/2008, în semestrul II al anului au solicitat şi au fost primiţi în audienţă 12 persoane, din care 

6 persoane de către dl. preşedinte Tamás Sándor, 5 persoane de domnul vicepreşedinte Henning László János și o persoană de domnul vicepreşedinte Nagy Iosif. 
Problemele celor 12 de persoane primite în audienţă au fost rezolvate în cadrul audienţelor. 

În acest semestru s-a înregistrat o uşoară scădere a numărului de petiţii şi sesizări faţă de semestrul I al anului. 

Din cele 6 de petiţii înregistrate în semestru II al anului 2013: 

 Nu s-a înregistrat nicio petiţie anonimă; 

 O petiţie a fost greşit îndreptată, drept urmare, potrivit prevederilor art. 6 din O.G. nr. 27/2004 a fost trimisă autorităţii care are ca atribuţie rezolvarea 
problemei sesizate, petiţionarul fiind înştiinţat despre acest lucru. 

Cele 5 petiții au fost analizate şi rezolvate în limitele termenelor legale. Problemele prezentate în petiţii sunt diverse, şi le putem clasifica astfel: 

 Reclamație cu privire la pășunatul animalelor; 

 Sesizare cu privire la transportul de persoane prin curse regulate; 

 Sesizare cu privire la existenţa unei construcţii ilegale; 

 Reclamație cu privire la starea drumurilor județene; 
La analizarea şi soluţionarea problemelor ridicate în cadrul audienţelor precum şi a petiţiilor şi cererilor depuse la Compartimentul relaţii cu publicul şi petiţii, 

s-a insistat pe o verificare operativă şi soluţionare efectivă şi la termen a tuturor problemelor semnalate. 

Consiliul Judeţean Covasna a aplicat şi continuă să aplice principiul transparenţei în relaţia cetăţean-funcţionar public, care va duce la schimbarea mentalităţii 
de ambele părţi. Considerăm importantă crearea acestui fel de relaţii la nivelul instituţiei noastre, fiind un pas major în consolidarea democraţiei şi a reformei 

administraţiei publice. 

 
Întocmit, 

Consilier 
KOVÁCS Angela 

 

 

 

 

 

http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/


 10 

RAPORT 

privind activitatea Consiliului Judeţean Covasna în asigurarea accesului la informaţiile de interes public, în semestrul II al anului 2014 

 
Asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public reprezintă o concretizare a asigurării şi respectării de către Consiliul Judeţean Covasna a dreptului 

constituţional al cetăţeanului la „ liberul acces la informaţie” prevăzut în art. 31 din Constituţia României. 

Consiliul Judeţean Covasna consideră că asigurarea accesului liber la informaţiile de interes public este de natură să îmbunătăţească gradul de informare al 
opiniei publice din judeţul Covasna şi să stimuleze implicarea civică. Misiunea Consiliului Judeţean Covasna este de a realiza o schimbare majoră de mentalitate, 

trecându-se de la opacitate la transparenţă în activitatea sa, şi de la neimplicare la participare directă, din partea cetăţenilor. 

Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public a fost adoptată în scopul de a fluidiza şi eficientiza  comunicarea dintre autorităţile şi 
instituţiile publice şi cetăţeni, agenţi economici şi mass-media. Legea stabileşte unele responsabilităţi clare pentru instituţiile publice în ceea ce priveşte furnizarea 

informaţiilor de interes public şi operativitatea cu care această activitate trebuie să se desfăşoare. 

Structura responsabilă pentru informarea publică a cetăţeanului, respectiv Compartimentul Relaţii cu publicul - petiţii şi Compartimentul, Relaţii externe, 
Mass-media, prin funcţionarii publici cu atribuţii concrete în acest domeniu au asigurat o informare concretizată 

 în comunicare; 

 folosirea exclusivă a informaţiilor corecte; 

 circulaţia rapidă a informaţiilor prin respectarea termenelor legale prevăzute la art. 16 din Anexa la H.G. nr. 123/2002, 

 utilizarea unui limbaj simplu, concret şi explicit. 

Persoanele nominalizate de către instituţia publică pentru a asigura accesul liber la informaţiile de interes public, pun gratuit la dispoziţia persoanei interesate 
formularele-tip, comunică informaţiile cerute şi/sau redactează răspunsurile la reclamaţia administrativă, conduc registrul pentru înregistrarea documentelor 

prevăzute la alin. 2 al art. 14 din H.G. nr. 123/2002, întocmesc raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public. Accesul cetăţenilor la informaţiile de 

interes public se realizează şi prin afişarea la sediul consiliului judeţean a acelor hotărâri şi dispoziţii care sunt de interes public. 
Furnizarea de informaţii de interes public către reprezentanţii presei scrise, radioului şi televiziunii locale şi naţionale se realizează prin intermediul 

comunicatelor de presă, precum şi a conferinţelor de presă. Conferinţele de presă sunt convocate la dispoziţia preşedintelui sau a vicepreşedinţilor consiliului 

judeţean periodic sau ori de câte ori este necesar. 
Informaţiile de interes public care se comunică din oficiu, conform art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, sunt cele cuprinse în anexa Dispoziţiei nr. 136/2006 

cu privire la informaţiile de interes public care se comunică din oficiu de către Consiliul Judeţean Covasna, emisă în baza reglementărilor amintite mai sus. 

În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul 

acces la informaţiile de interes public, se întocmeşte un raport anual privind accesul la informaţiile de interes public. 

În cursul semestrului II al anului 2014, accesul la informaţiile de interes public în cadrul Consiliului Judeţean Covasna s-a realizat după cum urmează: 

1) Numărul total de cereri de solicitări de informaţii de interes public – 14 
2) Solicitări de informaţii, departajate pe domenii de interese (obs. O cerere poate conţine mai multe solicitări din diferite domenii):      55 

 Informaţii referitor la achiziţii publice  10 

 Informaţii despre raportul de activitate al Consiliului Judeţean Covasna 1 

 informații cu privire la punerea în aplicare a unor reglementări 5 

 informații cu privire la investiții  10 

 informații cu privire la protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 2 

 date referitoare la pagubele provocate de inundații 3 

 solicitare cu privire la afișarea unor materiale promoționale 3 

 informații cu privire la serviciul de salubrizare, apă și canalizare 13 

 informații cu privire la finanțarea serviciilor destinate victimelor violenței în familie 8 

3) Numărul de solicitări înregistrate şi redirecţionate pentru soluţionare altor instituţii  -3 

4) Numărul de solicitări respinse, defalcat în funcţie de motivaţia refuzului: 

 Informaţii exceptate - 

 Informaţii inexistente – 

 Fără motiv    - 

 Alte motivaţii  - 

5) Numărul de cereri adresate : 

 Pe suport de hârtie –  1 

 Pe suport electronic – 13 

 Verbal  -  0 
6) Numărul de cereri adresate de persoane fizice – 0 

7) Numărul de cereri adresate de persoane juridice – 14 
8) Numărul de reclamaţii administrative: - 0 

 Rezolvate favorabil reclamantului  - 

 Respinse  - - 

 În curs de soluţionare  - 
9) Numărul de plângeri în instanţă:  - 

 Rezolvate favorabil reclamantului  - 

 Respinse  - 

 În curs de soluţionare  - 
10) Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public solicitate  - 0 lei. 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public este insuficient cunoscută la nivelul judeţului Covasna fapt ce a condus la o frecvenţă 

scăzută în utilizarea  prevederilor ei de către cetăţeni, ca un instrument de impunere a transparenţei decizionale la nivel administrativ şi de luptă împotriva 
corupţiei. 

Se va asigura un program de perfecţionare a funcţionarului public cu aplicarea legii. 

 

Întocmit, 

Consilier 

KOVÁCS Angela 
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