
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

HOTĂRÂREA NR. ________/2015 

privind aprobarea Planului POTSA-Strategia de dezvoltare a județului Covasna 2015-

2020 

 

 

Consiliul Judeţean Covasna, 

 întrunit în şedinţa sa ordinară din data de _________________, 

 analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna 

privind aprobarea Planului POTSA-Strategia de dezvoltare a județului Covasna 2015-2020, 

 având în vedere: 

 - Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice, Administrație Publică și Dezvoltarea 

Teritoriului, 

 - Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 

Covasna, 

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 și completările 

ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul POTSA-Strategia de dezvoltare a județului Covasna 2015-

2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Preşedintele şi 

Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Covasna, conducătorii direcţiilor şi compartimentelor 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, precum şi instituţiile 

publice de interes judeţean din subordinea Consiliului Judeţean Covasna. 

 

Sf. Gheorghe, ___________________. 

 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre se difuzează astfel: 

 - 1 ex la Instituţia Prefectului Judeţului Covasna, 

 - 2 ex. la Compartimentul administraţie publică, 

 - 1 ex. la Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, 

 - câte un ex. la Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Covasna, 

 - câte un ex. la conducătorii direcţiilor şi compartimentelor din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, 

- câte un exemplar la instituţiile publice de interes judeţean din subordinea 

Consiliului Judeţean Covasna. 

 

 

CsE 

 

 



ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

PREȘEDINTE 

                Nr. ______/____________ 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea Planului POTSA-Strategia de dezvoltare a județului Covasna 

2015-2020  

 

 

În Perioada de programare 2014-2020 creșterea capacităţii de planificare şi de 

management strategic trebuie să contribuie la reforma administraţiei publice la nivel 

judeţean. O strategie de dezvoltare a judeţului oferă sprijin pentru creşterea eficienţei şi 

calităţii furnizării de servicii publice și pentru o dezvoltare teritorială echilibrată prin 

modernizarea si eficientizarea proceselor privind planificarea strategică şi a activităţilor 

legate de managementul performanţei.  

Un plan de dezvoltare al judeţului, trebuie să cuprindă toate liniile directoare cu 

priorităţile stabilite pentru viitoarele proiecte, analiza socio-economică a judeţului, 

analiza SWOT, indicatorii de realizare, estimarea necesarului de finanţare, sistemul de 

implementare şi de monitorizare, respectiv lista proiectelor strategice din judeţ care vor 

fi propuse spre finanţare  în perioada de programare 2014 - 2020. 

Pe data de 25 august 2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Adminstraţiei 

Publice a transmis către Comisia Europeană varianta oficială a Programului 

Operaţional Regional 2014-2020, respectiv în cadrul întâlnirii preşedinţilor consiliilor 

judeţene de la Sibiu din 25 septembrie 2014, au fost stabilite listele cu proiectele 

strategice la nivelul Regiunii Centru.  

Elaborarea planului de dezvoltare a judeţului Covasna pentru perioada 2015-

2020, document care va sta la baza viitoarelor proiecte de dezvoltare, atât la nivelul 

judeţului Covasna, cât şi la nivel regional, este necesar în vederea asigurării cadrului 

logistic prin prisma căruia se vor pune în operă ideile şi necesităţile care vizează 

creşterea calităţii vieţii în judeţul Covasna. 

Având în vedere cele de mai sus prezentate, propunem spre aprobare Planul 

POTSA-Strategia de dezvoltare a județului Covasna 2015-2020. 

 

 

                                                       

 

 Președinte, 

 

 

 TAMÁS Sándor 

 

 
MGZ                                     

 


