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Gábor, nr. 25, jud. Covasna 
 

11 

179 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 92/2012 privind organizarea 

Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 

Covasna, pe principalele domenii de activitate, cu 

modificările ulterioare 
 

11 

180 pentru modificarea Hotărârii nr. 150/2012 privind 

aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Covasna 
 

12 

181 privind adoptarea Monografiei economico-militare a 

judeţului Covasna 
 

12 

 

 

 



 2 

HOTĂRÂREA Nr. 169/2012 

cu privire la aprobarea programului județean pentru 

sprijinirea Programului „Școală după școală” 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 22 noiembrie 2012, analizând Expunerea de motive 

a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul 

Henning László-János, cu privire la aprobarea programului 

județean pentru sprijinirea Programului „Școală după școală”, 

având în vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei Economice 

precum şi Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Județean Covasna întocmite în acest sens, art. 3 

alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 1/2011 a 

educaţiei naționale, cu modificările şi completările ulterioare, 

Ordinul nr. 5349/2011 al ministrului educației, cercetării, 

tineretului și sportului privind aprobarea Metodologiei de 

organizare a Programului „Școală după școală”; art. 91 alin. (1) 

lit. „e” coroborată cu prevederile alin. (6) lit. „c” din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 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. (1) Se aprobă derularea programului județean pentru 

sprijinirea Programului „Școală după școală”, conform anexei 

nr. 1. 

(2) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean 

Covasna cu numirea prin dispoziție a Comisiei de evaluare și 

selecționare a Programului aprobat la alin. (1). 

(3) Comisia arătată la alin. (2) va fi formată din consilieri 

județeni și angajați din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Covasna. 

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

anexei nr. 2. 

(2) Se mandatează Președintele Consiliului Județean Covasna 

pentru semnarea Acordului de asociere aprobat la alin. (1). 

Art.3. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Direcţia 

Economică şi Direcţia Dezvoltarea Teritoriului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi 

beneficiarii finanţării. 
 

Sf. Gheorghe, la 22 noiembrie 2012 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 
Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 169/2012 

GHIDUL SOLICITANTULUI 
 

Programul judeţean pentru sprijinirea Programului „Şcoală după şcoală” 

1. Obiectivele programului: 

Potrivit art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile de învăţământ, prin decizia consiliului de 
administraţie, pot să îşi extindă activităţile cu elevii după orele de curs, prin programe "Şcoala după şcoală". În parteneriat cu autorităţile publice locale şi cu 

asociaţiile de părinţi, prin programul "Şcoala după şcoală" (denumit în continuare Programul SDS), se oferă activităţi educative, recreative, de timp liber, pentru 
consolidarea competenţelor dobândite sau de accelerare a învăţării, precum şi activităţi de învăţare remedială.  

Având în vedere acest deziderat Consiliul Judeţean Covasna intenţionează să sprijine, în asociere cu consiliile locale, programul SDS desfăşurat în 

unităţile de învăţământ din judeţul Covasna.  
Programul SDS este conceput de unitățile de învățământ sub formă de proiect şi se va desfăşura în baza metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5349/07.09.2011. 

2. Scopul programului.  

Programul SDS este un program complementar programului școlar obligatoriu, care oferă oportunități de învățare formală și non-formală, pentru 

consolidarea competențelor, învățare remedială și accelerare a învățării prin activități educative, recreative și de timp liber. Programul SDS se adresează atât 

elevilor din învățământul primar, cât și elevilor din învățământul secundar. 
3. Contribuţia financiară a Consiliului Judeţean Covasna la program: 

Contribuţia maximă a consiliului judeţean nu va depăşi 10.000 lei/proiect. Finanţarea proiectelor de către consiliul local participant va fi în procent de 

minim 50%. 
Bugetul programului asigurat din bugetul Consiliului Judeţean Covasna se va stabili anual prin hotărârea consiliului judeţean în cadrul bugetului anual al 

judeţului. 

4. Beneficiarii proiectului: 
Unităţile de învăţământ prin unităţile administrativ teritoriale din judeţul Covasna. 

5. Criteriile de eligibilitate pentru obţinerea sprijinului financiar: 

Solicitantul trebuie să fie autoritate a administraţiei publice locale din judeţul Covasna. 
Participarea solicitantului la program să fie aprobată prin hotărâre a consiliului local respectiv. 

Proiectul depus să fie conceput conform Metodologiei de organizare a programului „Şcoala după şcoală” aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului nr. 5349/07.09.2011 
Solicitantul să participe cu un aport de cel puţin 50% din valoarea proiectului ce urmează a se realiza. 

6. Tipuri de acţiuni sprijinite 

Programul SDS poate fi organizat pe parcursul unui număr de ore, care este prevăzut în ofertă și în regulamentul intern de organizare, dar nu mai puțin de 
12 ore /săptămână. 

Programul oferă tipuri de activități care vizează formarea și dezvoltarea competențelor specifice învățământului primar/ învățământului secundar, 

dezvoltarea personală și interpersonală/pregătirea pentru viață, dezvoltarea armonioasă a personalității elevului. Este conceput astfel încât oferă activități cu 
caracter universal, pentru valorizarea aptitudinilor și competențelor fiecărui elev, în conformitate cu nevoile și interesele sale. 

În învățământul primar, programul SDS cuprinde activități cu sprijin specializat, ateliere/activități tematice și alte activități de tip recreativ. 

Activitățile cu sprijin specializat cuprind: 
a) supraveghere și îndrumare în efectuarea temelor;  

b) recuperare pentru elevii cu dificultăți cognitive, emoționale, tulburări de limbaj prin activități remediale, consiliere, logopedice;  

c) activități de dezvoltare pentru elevii capabili de performanță;  
d) activități de încurajare a lecturii independente;  

e) autocunoaștere, intercunoaștere prin activități de dezvoltare emoțională și socială.  

Atelierele/activitățile tematice/alte activități de tip recreativ cuprind:  
a) activități practic - aplicative pe diferite domenii (arte, științe, tehnologii, sport etc.);  

b) proiecte tematice , propuse de către copii sau părinți, cadre didactice etc.;  

c) drumeții/excursii/ vizionări de spectacole. 
În învățământul secundar, programul SDS cuprinde următoarele activităţi: 

Activități pentru accelerarea învățării și performanță: 

a) pregătirea pentru participarea la competiții și olimpiade școlare, concursuri sportive, artistice, pe discipline, recunoaștere internațională etc.;  
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b) participarea/ organizarea de festivaluri, expoziții, realizarea de publicații școlare;  

c) participarea la activități de cooperare europeană (Comenius, Leonardo da Vinci ).  

Activități de sprijin: 
a) asigurarea de asistență psihopedagogică pentru recuperarea decalajelor în învățare; 

b) activități de suport pentru efectuarea temelor, activități remediale; 

c) consiliere psihologică; 
d) servicii de logopedie. 

Activităţi de pregătire pentru viață: 

a) organizarea de activități de dezvoltare personală (autocunoaștere, a învăța să înveți, abilități de comunicare); 
b) activități care vizează dezvoltarea atitudinii active și implicarea elevului (integrare socială, coduri de conduită, atitudine responsabilă față de mediul 

înconjurător etc.; 

c) stil de viață sănătos (prevenția comportamentelor de risc:alcool, tutun, droguri, alimentație sănătoasă, regimul de viață, dezvoltare durabilă etc.); 
d) educație pentru carieră 

Activităţi în ateliere/ activități tematice (microproiecte pe diferite domenii: arte, științe, tehnologii, sport etc.). 
7. Cheltuieli neeligibile: 

- impozite şi taxe fiscale 

- costuri de întreţinere 
- proiectele care nu respectă reglementările în vigoare 

8. Criterii de selecţie a cererilor de finanţare: 

Comisia de evaluare va verifica dacă documentaţia depusă este completă şi corect întocmită. 
În cazul în care proiectul este considerat eligibil, va fi declarat câştigător şi se va aproba finanţarea în ordinea depunerii, până la epuizarea sumei totale 

alocate pentru anul respectiv. 

9. Modul de acordare a sprijinului financiar 
Sprijinul financiar se acordă în avans pentru un semestru cu decontarea ulterioară a cheltuielilor.  

După evaluarea programului beneficiarul va înainta decontul Consiliului Judeţean Covasna spre aprobare.  

În urma verificării documentaţiei de decont şi a cheltuielilor eligibile se va vira suma reprezentând sprijinul financiar acordat pentru următorul semestru. 
10. Perioada de desfăşurare a programului 

Programul SDS se organizează şi proiectele se vor depune pe an şcolar. Prin excepţie pentru anul şcolar 2012/2013 concursul de proiecte se anunţă şi 

proiectele se vor depune pentru semestrul al doilea.  
11. Documentele necesare întocmirii cererii de finanţare: 

a) Formular de solicitare a subvenţiilor 

b) Hotărârea Consiliului Local privind participarea la program, care să conţină în mod obligatoriu: asigurarea cofinanţării în proporţie de cel puţin 50%, 
aprobarea modelului de Acord de asociere prezentat în Anexă. 

c) Oferta pentru Programul SDS, sub formă de pachete educaționale. Oferta este prezentată, discutată și aprobată de consiliul profesoral al școlii. 

Programul SDS se organizează prin decizia Consiliului de administrație al unității de învățământ, cu avizul ISJ/ISMB. 
d) Bugetul programului 

Cele mai importante legi din domeniu 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5349/07.09.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a programului „Şcoala 

după şcoală”. 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 169/2012 

MODEL 

ACORD DE ASOCIERE 

Nr. _______________ din data de ________________  

Art.1. CADRUL GENERAL 

1.1. Acordul de asociere se încheie în vederea derulării Programul judeţean pentru sprijinirea Programului „Şcoală după şcoală”, în continuare Programul 

SDS, şi nu sub forma unei asocieri cu personalitate juridică. 

Baza legală a acordului în ceea ce priveşte oportunitatea derulării Programului SDS este art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5349/07.09.2011, Hotărârea nr. ___/2012 a Consiliului Judeţean 
Covasna privind aprobarea derulării programului judeţean pentru sprijinirea Programului „Şcoală după şcoală”, precum şi Hotărârea Consiliului Local _______ nr. 

___/2012. 

1.2. Scopul programului constă în sprijinirea, în asociere cu consiliile locale, a programului „Şcoală după şcoală” desfăşurat în unităţile de învăţământ din 
judeţul Covasna. 

Art.2. PĂRŢILE ACORDULUI 

2.1. Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna cu sediul în Sf. Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4, jud. Covasna, tel. 0267/311190, reprezentat prin 
TAMÁS Sándor, în calitate de preşedinte și FERENCZ Ludovic, director executiv, şi ……………,cu sediul în …………………………………, judeţul Covasna, 

cod fiscal …………….., contul nr. ……………………….. deschis la ……..…………, reprezentat prin …….……….……. în calitate de ……..……………….. 

Art.3. OBIECTUL ACORDULUI 
3.1. Prezentul acord are ca obiect stabilirea condiţiilor de colaborare a părţilor menţionate mai sus, în vederea organizării programului „Şcoală după 

şcoală” în unitatea de învăţământ _______________. 

3.2. Județul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna contribuie cu suma de _____ lei necesară derulării Programul SDS în localitatea respectivă (ceea ce 
reprezintă maxim 50% din valoare, dar nu mai mult de 10.000 lei). 

3.3. Consiliul Local ______ va contribui cu minim 50% din suma totală necesară derulării Programului SDS în localitatea respectivă. 

3.4. Contribuția Consiliului Județean Covasna se acordă după cum urmează: sprijinul financiar se acordă în avans pentru un semestru cu decontarea 
ulterioară a cheltuielilor. După evaluarea programului beneficiarul va înainta decontul Consiliului Judeţean Covasna spre aprobare. 

În urma verificării documentaţiei de decont şi a cheltuielilor eligibile se va vira suma reprezentând sprijinul financiar acordat pentru următorul semestru. 

Art.4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

4.1. Consiliul Judeţean Covasna: 

- se obligă să asigure alocarea sumelor destinate finanţării Programului SDS; 
- are dreptul să solicite de la consiliul local rapoarte şi explicaţii privind organizarea şi derularea Programul SDS şi utilizarea sumelor alocate; 

- are dreptul să modifice contribuţia proprie sau să rezilieze prezentul contract dacă consiliul local comunică date, informaţii sau înscrisuri false ori 

eronate, precum şi în cazul neîndeplinirii corespunzătoare a obligaţiilor contractuale asumate de către acesta. 

4.2. Consiliul Local: 

- se obligă să asigure alocarea sumelor destinate finanţării Programului SDS; 

- se va îngriji de identificarea prestatorilor de servicii şi furnizorilor de produse, necesare pentru îndeplinirea contractului şi va trimite aceste date 
Consiliului Județean Covasna însoţite de copii de pe contractul încheiat, în condițiile legii, 

- se obligă să respecte perioada de derulare a programului; 

- se obligă să utilizeze suma numai în scopul realizării Programului SDS; 
- se obligă să reflecte corect în evidenţele sale contabile, toate operaţiunile economico-financiare ale programului şi să le prezinte Consiliului Judeţean 

Covasna ori de câte ori îi sunt solicitate, pe durata derulării acordului;  

- se obligă să specifice, pe durata programului, pe afişe, cataloage, alte materiale publicitare, faptul că acestea au fost realizate împreună şi cu sprijinul 
județului Covasna prin Consiliului Judeţean Covasna; 
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- se obligă să prezinte Consiliului Judeţean Covasna, în termen de 15 zile de la data finalizării acţiunii un raport final de activitate, împreună cu 

documentele justificative; 

- se obligă să accepte controlul şi verificările finanţatorului în legătură cu modul de utilizare a fondurilor ce reprezintă contribuţie proprie a Consiliului 
Judeţean Covasna. 

Art.5. DURATA ACORDULUI 

5.1. Prezentul acord se încheie pentru perioada cuprinsă între data semnării acestuia şi până la _______________________. 

Art.6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

6.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: 

a) îndeplinirea programului pentru care a fost încheiat; 
b) la cererea întemeiată a uneia dintre părţi, de comun acord; 

c) rezilierea unilaterală de către partea care şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale. 

Art.7. FORŢĂ MAJORĂ 

7.1 Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii. Partea care invocă forţa majoră va notifica imediat, în scris, celeilalte 

părţi apariţia cazului de forţă majoră. 

Art.8. CLAUZE SPECIALE 

8.1. Prezentul acord intră în vigoare odată cu semnarea de către Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, conform mandatului aprobat prin Hotărâre a 

Consiliului Judeţean Covasna. 
8.2. Modificarea prezentului contract de asociere se poate face cu acordul părţilor prin act adiţional. 

8.3. Controlul asupra realizării programului şi cheltuirea sumelor conform destinaţiei se exercită de către compartimentele de specialitate abilitate ale 

Consiliului Judeţean Covasna cât şi de către alte organe de control abilitate de lege.  
8.4. Toate neînţelegerile apărute între părţi în legătură cu interpretarea şi executarea prezentei se soluţionează pe cale amiabilă, sau, dacă nu este posibilă, 

de către instanţele judecătoreşti. 

Prezentul acord de asociere a fost încheiat astăzi _________________, într-un număr de 2 (două) exemplare, având fiecare aceeaşi forţă juridică, dintre care 
câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă. 

 

Consiliul Judeţean Covasna 

TAMÁS Sándor 

PREŞEDINTE, 

 

FERENCZ Ludovic 

DIRECTOR EXECUTIV 

Consiliul Local 

 

PRIMAR 

 

 

CONTABIL/DIRECTOR ECONOMIC 

 
HOTĂRÂREA Nr. 170/2012 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 160/2012 privind aprobarea Organigramei şi 

Statului de funcţii ale Muzeului Naţional Secuiesc-Székely 

Nemzeti Múzeum 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 22 noiembrie 2012, analizând Expunerea de motive 

a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 160/2012 privind 

aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Muzeului 

Naţional Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum, având în vedere: 

raportul Direcţiei Economice precum şi rapoartele de avizare 

ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna 

întocmite în acest sens, Legea nr. 53/2003 Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea-

cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice, adresa Muzeului Naţional Secuiesc-

Székely Nemzeti Múzeum nr. 1925/16.11.2012, înregistrată la 

Registratura generală a Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 

10.054/16.11.2012, în baza art. 91 alin. (2) lit. „c” şi în temeiul 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic. Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 160/2012 privind aprobarea Organigramei 

şi Statului de funcţii ale Muzeului Naţional Secuiesc-Székely 

Nemzeti Múzeum, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 

şi 2 la prezenta hotărâre şi fac parte integrantă din aceasta. 
 

Sf. Gheorghe, la 22 noiembrie 2012 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 170/2012 

 

 
 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 170/2012 

STATUL DE FUNCŢII 

al Muzeului Naţional Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum 
 

Nr. 

crt. 
Funcţia de execuţie gradul/treapta Funcţia de conducere 

Nivel 

de 

studii 

Număr 

de 

posturi 

SEDIUL CENTRAL SFÂNTU GHEORGHE 

1   Director gr. II S 1 

Serviciul Istorie Arheologie 

2   Şef serviciu gr. II S 1 

3 Muzeograf gr. IA   S 1 

4 Muzeograf gr. II   S 2 

5 Conservator IA   M 1 

6 Restaurator IA   M 1 

Serviciul Etnografie 

7   Şef serviciu gr. II S 1 

8 Muzeograf gr. IA   S 1 

9 Conservator IA   M 1 

10 Conservator I   M 1 

Serviciul Științele Naturii 

11 Muzeograf gr. IA   S 1 

Serviciul Biblioteca Documentară 

12   Şef serviciu gr. II S 1 

13 Muzeograf gr.IA   S 0,5 

14 Muzeograf gr.IA   S 1 

15 Conservator IA   M 1 

Serviciul Administrativ 

Compartiment financiar contabil 

16 Economist gr. II   S 1 

17 Referent gr. I   S.S.D 1 

18 Referent IA   M 1 

Compartimentul administrativ-gospodăresc 

19   Şef formaţie muncitori gr. II M 1 

20 Muncitor calificat I   M/G 1 

21 Muncitor calificat III   M/G 2 

22 Supraveghetor muzeu    M/G 4 

23 Paznic   M/G 3 

Total Sediu 29,5 

GALERIILE DE ARTĂ „GYÁRFÁS JENŐ” SFÂNTU GHEORGHE 

24 Muzeograf gr. I   S 1 

25 Supraveghetor muzeu    M 1 

26 Paznic    M/G 4 

Total 6 

CENTRUL DE ARTE PLASTICE DIN TRANSILVANIA 

27 Conservator gr. II   S 1 

Total 1 

MUZEUL DE ISTORIE A BRESLELOR INCZE LÁSZLÓ TÂRGU SECUIESC 

28   Şef serviciu gr. II S 1 
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Nr. 

crt. 
Funcţia de execuţie gradul/treapta Funcţia de conducere 

Nivel 

de 

studii 

Număr 

de 

posturi 

29 Muzeograf gr. I   S 2 

30 Conservator IA   M 1 

31 Conservator I   M 1 

32 Supraveghetor muzeu    M/G 1 

  Total      6 

MUZEUL ETNOGRAFIC HASZMANN PÁL - CERNAT 

33 Muzeograf gr. IA   S 1 

34 Restaurator I   M 1 

35 Supraveghetor muzeu    M/G 1 

36 Paznic    M 1 

Total 4 

MUZEUL DEPRESIUNII BARAOLT 

37 Muzeograf gr.I   S 1 

38 Conservator I   M 1 

39 Muncitor calificat III   M/G 1 

Total 3 

SALĂ DE EXPOZIȚIE MAGMA 

MUZEUL ETNOGRAFIC CEANGĂIESC DIN ZĂBALA 

TOTAL GENERAL 49,5 

 

HOTĂRÂREA Nr. 171/2012 

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 30/2011 privind aprobarea 

„Programului judeţean pentru reabilitarea, modernizarea 

căminelor culturale din mediul rural” în perioada 2011-

2013 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 22 noiembrie 2012, analizând Expunerea de motive 

a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru 

modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 30/2011 privind aprobarea „Programului judeţean 

pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din 

mediul rural” în perioada 2011-2013, având în vedere: 

Raportul de specialitate al Direcţiei Economice precum şi 

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Județean Covasna întocmite în acest sens, art. 3 

alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; art. 20 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind 

înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor 

culturale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 91 alin. 

(1) lit. „e” coroborată cu prevederile alin. (6) lit. „c” din Legea 

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

Articol unic. Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 30/2011 privind aprobarea „Programului judeţean 

pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din 

mediul rural” în perioada 2011-2013, se modifică şi se 

înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
 

Sf. Gheorghe, la 22 noiembrie 2012 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

Anexă la Hotărârea nr. 171/2012 

GHIDUL SOLICITANTULUI 

Programul judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural 
 

1. Obiectivele programului: 

Având în vedere starea degradată a 75% din cele 116 cămine culturale din comunele judeţului, Consiliul Judeţean Covasna intenţionează să sprijine, în 

asociere cu consiliile locale, lucrările de reparaţii, reabilitare şi conservare a clădirilor aferente, în vederea revitalizării vieţii culturale din mediul rural. 

2. Scopul programului. 

- Executarea de lucrări de reparaţii la căminele culturale din mediul rural în perioada 2011 - 2013. 

- Revitalizarea şi sprijinirea vieţii culturale din judeţ, crearea de condiţii pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentelor culturale. 

3. Contribuţia financiară a Consiliului Judeţean Covasna la program: 
Contribuţia maximă a consiliului judeţean nu va depăşi 10.000 lei/proiect. Finanţarea proiectelor de către consiliul local participant va fi în procent de minim 

50%. 

Bugetul pe anul 2011 al programului este de 200.000 lei şi va fi asigurat din bugetul Consiliului Judeţean Covasna. Bugetul programului pentru anii viitori se 
va stabili prin hotărârea consiliului judeţean în cadrul bugetelor anuale ale judeţului. 

4. Beneficiarii proiectului: 
Unităţile administrativ teritoriale din judeţul Covasna, inclusiv satele aparţinătoare municipiilor şi oraşelor. 

5. Criteriile de eligibilitate pentru obţinerea sprijinului financiar: 

Solicitantul trebuie să fie autoritate a administraţiei publice locale din judeţul Covasna. 
Participarea solicitantului la program să fie aprobată prin hotărâre a consiliului local respectiv. 

Clădirea pentru care se solicită sprijin financiar să fie în proprietatea publică a solicitantului, sau să fie cesionat pentru minim 15 ani. 

Solicitantul să participe cu un aport de cel puţin 50% din valoarea proiectului ce urmează a se realiza. 

6. Tipuri de acţiuni sprijinite 

- reparaţii la acoperişuri, învelitori; 

- reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară; 
- zugrăveli şi vopsitorii interioare şi exterioare; 

- reparaţii şi înlocuiri de pardoseli, scene; 

- reparaţii la instalaţiile electrice şi de iluminat, sanitare şi de încălzire; 
- alte asemenea lucrări. 

7. Cheltuieli neeligibile: 

- impozite şi taxe fiscale; 
- costuri de întreţinere; 
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- proiectele care nu respectă normele privind calitatea în construcţii şi nu sunt conforme cu normativele din domeniu. 

8. Criterii de selecţie a cererilor de finanţare: 

Comisia de evaluare va verifica dacă documentaţia depusă este completă şi corect întocmită. 
În cazul în care proiectul este considerat eligibil, va fi declarat câştigător şi se va aproba finanţarea în ordinea depunerii, până la epuizarea sumei totale alocate 

pentru anul respectiv. 

9. Modul de acordare a sprijinului financiar 

Sprijinul financiar se acordă în condiţiile decontării ulterioare a cheltuielilor. 

După recepţia lucrărilor, beneficiarul va înainta situaţiile financiare către Consiliul Judeţean Covasna spre aprobare. 

În urma verificării cheltuielilor eligibile se va vira suma reprezentând sprijinul financiar acordat, în contul bancar specificat în cererea de finanţare. 

10. Perioada de desfăşurare a programului 

Programul se va desfăşura pe durata a trei ani, în perioada 2011 - 2013. 

11. Documentele necesare întocmirii cererii de finanţare: 
a) Formular de solicitare a subvenţiilor.(Anexa nr. 1) 

b) Hotărârea Consiliului Local privind participarea la program, care să conţină în mod obligatoriu: asigurarea cofinanţării în proporţie de cel puţin 50%, 
aprobarea modelului de Acord de asociere prezentat în Anexa nr. 2. 

c) Documentaţie tehnică cu descrierea lucrărilor/DALI, care să conţină obligatoriu costul estimativ/devizul general al lucrărilor. 

d) Inventarul domeniului public , din care să rezulte dreptul de proprietate publică a solicitantului asupra clădirii la care se intenţionează a se interveni, sau 
contractul de cesiune cu proprietarul imobilului. 

e) În cazul clădirilor monument istoric şi a clădirilor aflate în zona de protecţie a monumentelor istorice, se va prezenta Autorizaţia de Construire, conform 

Legii nr. 50/1991 (republicată), privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 
f) Descrierea activităţilor culturale desfăşurate în ultimii trei ani.  

g) Planul de activitate al programelor şi proiectelor culturale pentru următorii trei ani. 

Cele mai importante legi din domeniu 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii. 

- OUG nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare. 
- Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.  

 

HOTĂRÂREA Nr. 172/2012 

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 22/2012 privind aprobarea 

„Programului judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea 

bazelor sportive din mediul rural” în perioada 2012-2013 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 22 noiembrie 2012, analizând Expunerea de motive 

a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru 

modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 22/2012 privind aprobarea „Programului judeţean 

pentru reabilitarea şi modernizarea bazelor sportive din mediul 

rural” în perioada 2012-2013, având în vedere: Raportul de 

specialitate al Direcţiei Economice precum şi Rapoartele de 

avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean 

Covasna întocmite în acest sens, art. 3 alin. (2) din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi 

a sportului, cu modificările şi completările ulterioare, art. 91 

alin. (1) lit. „e” coroborată cu prevederile alin. (6) lit. „c” din 

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

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: 
 

Articol unic. Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 22/2012 privind aprobarea „Programului judeţean 

pentru reabilitarea şi modernizarea bazelor sportive din mediul 

rural” în perioada 2012-2013, se modifică şi se înlocuieşte cu 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Sf. Gheorghe, la 22 noiembrie 2012 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

Anexă la Hotărârea nr. 172/2012 

GHIDUL SOLICITANTULUI 

Programul judeţean pentru reabilitarea, modernizarea bazelor sportive din mediul rural 
 

1. Obiectivele programului: 

Potrivit legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice au obligaţia să sprijine 

sportul pentru toţi şi sportul de performanţă şi să asigure condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale. 
Având în vedere acest deziderat Consiliul Judeţean Covasna intenţionează să sprijine, în asociere cu consiliile locale, lucrările de reabilitare, modernizare a bazelor 

sportive din mediul rural, în vederea revitalizării vieţii sportive din mediul rural. 

2. Scopul programului. 

- Executarea de lucrări de reabilitare, modernizare a bazelor sportive din mediul rural în perioada 2012 - 2013. 

- Revitalizarea şi sprijinirea vieţii sportive din judeţ, crearea de condiţii pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentelor sportive. 

3. Contribuţia financiară a Consiliului Judeţean Covasna la program: 
Contribuţia maximă a consiliului judeţean nu va depăşi 10.000 lei/proiect. Finanţarea proiectelor de către consiliul local participant va fi în procent de minim 

50%. 

Bugetul pe anul 2012 al programului este de 450.000 lei şi va fi asigurat din bugetul Consiliului Judeţean Covasna. Bugetul programului pentru anul viitor se 
va stabili prin hotărârea consiliului judeţean în cadrul bugetului anual al judeţului. 

4. Beneficiarii proiectului: 
Unităţile administrativ teritoriale din judeţul Covasna, inclusiv satele aparţinătoare municipiilor şi oraşelor. 

5. Criteriile de eligibilitate pentru obţinerea sprijinului financiar: 

Solicitantul trebuie să fie autoritate a administraţiei publice locale din judeţul Covasna. 

Participarea solicitantului la program să fie aprobată prin hotărâre a consiliului local respectiv. 
Baza sportivă pentru care se solicită sprijin financiar să fie în proprietatea publică a solicitantului, sau să fie cesionat pentru minim 15 ani. 

Solicitantul să participe cu un aport de cel puţin 50% din valoarea proiectului ce urmează a se realiza. 

6. Tipuri de acţiuni sprijinite 

- lucrări de amenajare şi modernizare a terenurilor sportive 

- lucrări de reparaţii şi modernizare la clădirile aferente bazelor sportive 

- lucrări de reparaţii şi modernizare la instalaţiile electrice şi de iluminat, sanitare şi de încălzire. 

7. Cheltuieli neeligibile: 

- impozite şi taxe fiscale; 

- costuri de întreţinere; 
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- proiectele care nu respectă normele privind calitatea în construcţii şi nu sunt conforme cu normativele din domeniu. 

8. Criterii de selecţie a cererilor de finanţare: 

Comisia de evaluare va verifica dacă documentaţia depusă este completă şi corect întocmită. 
În cazul în care proiectul este considerat eligibil, va fi declarat câştigător şi se va aproba finanţarea în ordinea depunerii, până la epuizarea sumei totale alocate 

pentru anul respectiv. 

9. Modul de acordare a sprijinului financiar 

Sprijinul financiar se acordă în condiţiile decontării ulterioare a cheltuielilor. 

După recepţia lucrărilor, beneficiarul va înainta situaţiile financiare către Consiliul Judeţean Covasna spre aprobare. 

În urma verificării cheltuielilor eligibile se va vira suma reprezentând sprijinul financiar acordat, în contul bancar specificat în cererea de finanţare. 

10. Perioada de desfăşurare a programului 

Programul se va desfăşura pe durata a doi ani, în perioada 2012 - 2013. 

11. Documentele necesare întocmirii cererii de finanţare: 
a) Formular de solicitare a subvenţiilor.(Anexa nr. 1) 

b) Hotărârea Consiliului Local privind participarea la program, care să conţină în mod obligatoriu: asigurarea cofinanţării în proporţie de cel puţin 50%, 
aprobarea modelului de Acord de asociere prezentat în Anexa nr. 2. 

c) Documentaţie tehnică cu descrierea lucrărilor, care să conţină obligatoriu costul estimativ/devizul general al lucrărilor. 

d) Inventarul domeniului public, din care să rezulte dreptul de proprietate publică a solicitantului asupra bazei sportive la care se intenţionează a se 
interveni, sau contractul de cesiune cu proprietarul imobilului. 

e) Dacă este cazul se va prezenta Autorizaţia de Construire, conform Legii nr. 50/1991 (republicată), privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii. 
f) Descrierea activităţilor sportive desfăşurate în ultimii trei ani. 

g) Planul de activitate al programelor şi proiectelor sportive pentru următorii trei ani. 

Cele mai importante legi din domeniu 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii. 

- Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.  
- Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRÂREA Nr. 173/2012 

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 52/2009 privind aprobarea 

programului „Promovarea construirii terenurilor de joacă 

în localitățile județului Covasna” în perioada 2009-2013 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 22 noiembrie 2012, analizând Expunerea de motive 

a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea 

anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 

52/2009 privind aprobarea programului „Promovarea construirii 

terenurilor de joacă în localitățile județului Covasna” în 

perioada 2009-2013, având în vedere: Raportul de specialitate 

al Direcţiei Economice precum şi Rapoartele de avizare ale 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Covasna; art. 

3 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; O.G. nr. 

21/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu 

modificările şi completările ulterioare, art. 91 alin. (1) lit. „e” 

coroborată cu prevederile alin. (6) lit. „c” din Legea 

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

Articol unic. Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 52/2009 privind aprobarea programului „Promovarea 

construirii terenurilor de joacă în localitățile județului Covasna” 

în perioada 2009-2013, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Sf. Gheorghe, la 22 noiembrie 2012 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

 

Anexă la Hotărârea nr. 173/2012 

DESCRIEREA PROGRAMULUI 

1. Denumirea instituției: 

Consiliul Județean Covasna, cu sediul în municipiul Sf. Gheorghe, P-ța. Libertății nr. 4, județul Covasna, tel. 0267/311190. 

2. Denumirea programului: 

Promovarea construirii terenurilor de joacă în localitățile județului Covasna. 

3. Descrierea succintă a programului: 

Având în vedere lipsa terenurilor de joacă din județul Covasna sau gradul de degradare a celor existente în mai multe localități, Consiliul Județean Covasna 
intenționează, în asociere cu unitățile administrativ teritoriale participante, să susțină eforturile localităților prin încurajarea construcției de terenuri de joacă noi, 

respectiv prin schimbarea mentalității populației asupra importanței acestor acțiuni, ca acestea să fie incluse în bugetul consiliilor locale. 

Activități: 

Programul „Promovarea construirii terenurilor de joacă în localitățile județului Covasna” cuprinde acțiuni, după cum urmează: 

1. cofinanțarea construirii terenurilor de joacă, în pondere de cel mult 50% din valoarea totală a proiectului, dar nu mai mult de 5000 lei/proiect 

câștigător; 

2. mediatizare prin televiziune, radio, editarea unor publicații, pliante, privind inițiativa Consiliului Județean Covasna, cu scopul schimbării mentalității 

populației asupra importanței acestor acțiuni. 

3. Perioada de desfășurare a programului: 

Programul se va desfășura în perioada 2009-2013. 

4. Finanțarea programului. 

Bugetul total al programului este de 100.000 lei pe anul 2009, care va fi finanțat din bugetul Consiliului Județean Covasna. Anual, sumele necesare 
derulării prezentului program vor fi cuprinse în buget. 

5. Beneficiarii programului: 

Unitățile administrativ-teritoriale din județul Covasna, inclusiv satele aparținătoare municipiilor și orașelor. 
6. Rezultate așteptate. 

- construirea a cel puțin 20 de terenuri de joacă anual în județul Covasna, în colaborare cu consiliile locale din județ; 

- generarea elaborării unui nou program guvernamental în acest domeniu; 
- la sfârșitul programului așteptăm ca locuitorii județului Covasna, conducătorii instituțiilor publice și a întreprinderilor mai importante, respectiv 

organizațiile neguvernamentale să realizeze importanța construirii terenurilor de joacă de calitate. 

7. Condiții de participare. 



 9 

- solicitantul trebuie să fie autoritate a administraţiei publice locale din judeţul Covasna; 

- participarea solicitantului la program să fie aprobată prin hotărâre a Consiliului local în cauză; 

- terenul pe care urmează să fie construit terenul de joacă să fie în proprietatea publică a solicitantului; 
- echipamentele de joacă să fie construite din lemn, să fie specifice locului, și proiectul să aibă avizul Ordinului arhitecților în acest sens și să 

corespundă standardelor și normelor prevăzute de H.G. nr. 1102/2002 și Ordinul Ministerului Industriei și Resurselor nr. 98/2003; 

- solicitantul să întrețină investiția realizată pe cel puțin 5 ani; 
- solicitantul să participe cu un aport de cel puțin 50% din valoarea investiției ce urmează a fi realizată; 

- proiectele eligibile vor fi declarate câștigătoare/atribuite în ordinea depunerii lor. 

 

HOTĂRÂREA Nr. 174/2012 

privind desemnarea reprezentantului judeţului Covasna în 

Adunarea Generală a Acţionarilor al S.C. Gospodărie 

Comunală S.A. Sf. Gheorghe 
 

Consiliul Județean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 22 noiembrie 2012, analizând Expunerea de motive 

a Președintelui Consiliului Județean Covasna privind desemnarea 

reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea Generală a 

Acţionarilor al S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe; 

având în vedere: Raportul de specialitate al Direcției Dezvoltarea 

Teritoriului, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate al Consiliului Județean Covasna; Legea nr. 31/1990 

privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, art. 8 alin. (2) lit. „e” din Legea 

serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu 

modificările și completările ulterioare, Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 52/2008 privind aprobarea Convenției-

cadru de participare la formarea operatorului regional în 

domeniul serviciilor de apă și de canalizare, ţinând cont de 

rezultatul votului secret pentru desemnarea reprezentantului 

judeţului Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. 

Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe, în baza art. 17 art. 

91 alin. (2) lit. „b” și „d” 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 desemnează domnul Henning László János, ca 

reprezentant al județului Covasna în Adunarea Generală a 

Acționarilor a S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe. 

Art.2. Se aprobă proiectul Contractului de mandat al 

reprezentantului județului Covasna în Adunarea Generală a 

Acționarilor al S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe 

conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean 

Covasna pentru semnarea contractului de mandat arătat la art. 2 

cu persoana nominalizată la art. 1. 

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se 

abrogă: 

- art. 2 din Hotărârea nr. 54/2009 privind participarea 

judeţului Covasna, prin Consiliul Județean Covasna la capitalul 

social al S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe şi 

- Hotărârea nr. 103/2009 privind aprobarea proiectului 

Contractului de mandat al reprezentantului județului Covasna 

în Adunarea Generală a Acționarilor al S.C. Gospodărie 

Comunală S.A. Sf. Gheorghe. 

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

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, persoana 

nominalizată în art. 1. şi S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sf. 

Gheorghe. 
 

Sf. Gheorghe, la 22 noiembrie 2012 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Notă: Anexa la Hotărârea nr. 174/2012 a fost comunicată celor interesați. 

 

HOTĂRÂREA Nr. 175/2012 

privind înfiinţarea Comisiei paritare pentru asigurarea 

propunerilor de atribuire a serviciului de transport public 

de persoane prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor 

de traseu 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 22 noiembrie 2012, analizând Expunerea de motive al 

Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul Henning 

László-János, prin care se propune modificarea Comisiei 

paritare prin care să asigure propuneri de atribuire a serviciului 

de transport public de persoane prin servicii regulate şi de 

atribuire a licenţelor de traseu în baza rezultatelor atribuirii 

electronice, văzând Raportul de specialitate al Administratorului 

public, precum şi rapoartele de avizare ale Comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, având în vedere: 

art. 16 alin. (3) lit. „b” din Legea serviciilor de transport public 

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

4 lit. „g” 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, adresa Autorităţii 

Rutiere Române-A.R.R.-Agenția Covasna nr. 2711/23.10.2012, 

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 înființează Comisia paritară pentru asigurarea 

propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de 

persoane prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de 

traseu în următoarea componenţă: 
 

Membrii Membrii de rezervă 

Varga-Berde Mária 

Consilier în 

cadrul Direcţiei 

Dezvoltarea 

Teritoriului 

Szász Jenő 

Consilier în cadrul 

Direcţiei 

Dezvoltarea 

Teritoriului 

Cruceriu Genoveva 
Șef agenție ARR 

Covasna 
Mark János 

Referent de 

specialitate gradul 

IA în cadrul ARR 

Covasna 
 

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

însărcinează persoanele nominalizate la articolul precedent. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se 

abrogă Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 143/2011 

privind înfiinţarea Comisiei paritare pentru asigurarea 

propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de 

persoane prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de 

traseu. 
 

Sf. Gheorghe, la 22 noiembrie 2012 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
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HOTĂRÂREA Nr. 176/2012 

privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza 

Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a 

principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiţie „REPARAŢII CAPITALE ŞI EXTINDERE 

CENTRU DE ZI SF. GHEORGHE, Str. GÖDRI 

FERENC” 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 22 noiembrie 2012, analizând Expunerea de motive 

a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

documentaţiilor tehnico-economice, faza Documentaţie de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor indicatori 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „REPARAŢII 

CAPITALE ŞI EXTINDERE CENTRU DE ZI SF. 

GHEORGHE, Str. GÖDRI FERENC”, având în vedere: 

Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului, precum şi Rapoartele de avizare 

ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna 

întocmite în acest sens, Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

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, 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. 12 din 

22 noiembrie 2012, 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. Se aprobă documentaţia tehnico-economică, faza 

Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi 

indicatorii tehnico-economici pentru obiectivului de investiţie 

„REPARAŢII CAPITALE ŞI EXTINDERE CENTRU DE ZI 

SF. GHEORGHE, Str. GÖDRI FERENC”, elaborată de Szántó 

Emese Intreprindere Individuală, conform anexelor nr. 1 şi 2 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

însărcinează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului precum şi Direcţia Dezvoltarea Teritoriului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 22 noiembrie 2012 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

Notă: Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 176/2012 a fost comunicată celor interesați. 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 176/2012 

Principalii indicatori tehnico-economici a investiţiei 

„REPARAŢII CAPITALE ŞI EXTINDERE CENTRU DE ZI SF. GHEORGHE, Str. GÖDRI FERENC” 
 

Amplasament: Municipiul Sf. Gheorghe, str. Godri Ferenc, nr. 3, jud. Covasna 

Titularul investiţiei: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna 

Beneficiarul investiţiei: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna 

Proiectant: Szántó Emese Întreprindere Individuală 

Nr. proiect: 6/2012 

1. Valoarea totală (inclusiv TVA) 596,968 mii lei din care C+M 497,951 mii lei 

2. Durata de realizare a investiţiei: 12 luni 

3. Durata de realizare a lucrărilor de C+M - 6 luni 

4. Caracteristici tehnice: 

- Regim de înălţime a clădirii existente: S+P 
- Regim de înălţime a clădirii după executarea lucrărilor de intervenţii: S+P+M 

- Suprafaţa construită propusă: 213,10 mp 

- Suprafaţă construită desfăşurată propusă: 464,17 mp 
- Investiţie/construcţie specifică: Vi/Sd= 1,286 mii lei, Vc+m/Sd=1,073 mii lei, 

 

HOTĂRÂREA Nr. 177/2012 

privind aprobarea participării Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna cu cererea 

de solicitare a finanţării unor cheltuieli de investiţii şi 

reparaţii capitale pentru Centrele de zi şi rezidenţiale 

finanţate din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale, privind imobilul situat în mun. Sf. 

Gheorghe, str. Gödri Ferenc, nr. 3, jud. Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 22 noiembrie 2012, analizând Expunerea de motive 

a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, referitor la 

proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna 

cu cererea de solicitare a finanţării unor cheltuieli de investiţii 

şi reparaţii capitale pentru Centrele de zi şi rezidenţiale 

finanţate din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale, privind imobilul situat în mun. Sf. Gheorghe, str. 

Gödri Ferenc, nr. 3, jud. Covasna, având în vedere: Raportul de 

specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna, precum şi Rapoartele de avizare 

ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, 

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

cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea 

Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de 

acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru 

finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale 

pentru centrele de zi şi rezidenţiale, Ordinul ministrului muncii, 

familiei şi protecţiei sociale nr. 2765/2012 privind aprobarea 

Metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de 

finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale 

pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi de decontare a 

finanţării, 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 participarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna cu cererea de 

solicitare a finanţării unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii 

capitale pentru Centrele de zi şi rezidenţiale finanţate din 

bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 
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privind imobilul situat în mun. Sf. Gheorghe, str. Gödri Ferenc, 

nr. 3, jud. Covasna, 

Art.2. Se împuterniceşte doamna Vass Mária, director 

general al DGASPC Covasna, cu solicitarea finanţării 

menţionate şi cu semnarea tuturor actelor aferente solicitării. 

Art.3. Se asigură contribuţia proprie de min. 10% în 

valoare de 59,697 mii lei, reprezentând 10% din valoarea totală 

a devizului general al investiţiei, precum şi cofinanţarea 

cheltuielilor neeligibile şi punerea în funcţiune a obiectivului. 

Art.4. Se asigură cheltuielile de funcţionare ulterioară şi de 

păstrare a destinaţiei iniţiale sau destinaţia socială a 

obiectivului pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la data 

semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 

de investiţii finanţate de Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale. 

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

însărcinează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 22 noiembrie 2012 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

HOTĂRÂREA Nr. 178/2012 

privind aprobarea participării Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna cu cererea 

de solicitare a finanţării unor cheltuieli de investiţii şi 

reparaţii capitale pentru Centrele de zi şi rezidenţiale 

finanţate din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale, privind imobilul situat în mun. Tg. 

Secuiesc, str. Bethlen Gábor, nr. 25, jud. Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 22 noiembrie 2012, analizând Expunerea de motive 

a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, referitor la 

proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna 

cu cererea de solicitare a finanţării unor cheltuieli de investiţii 

şi reparaţii capitale pentru Centrele de zi şi rezidenţiale 

finanţate din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale, privind imobilul situat în mun. Tg. Secuiesc, str. 

Bethlen Gábor, nr. 25, jud. Covasna, având în vedere: Raportul 

de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna, precum şi Rapoartele de avizare 

ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, 

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

cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului 

nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a 

sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli 

de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi 

rezidenţiale, Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei 

sociale nr. 2765/2012 privind aprobarea Metodologiei de 

înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor 

cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi 

şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale, precum şi de decontare a finanţării, 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 participarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna cu cererea de 

solicitare a finanţării unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii 

capitale pentru Centrele de zi şi rezidenţiale finanţate din 

bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 

privind imobilul situat în mun. Tg. Secuiesc, str. Bethlen 

Gábor, nr. 25, jud. Covasna. 

Art.2. Se împuterniceşte doamna Vass Mária, director 

general al DGASPC Covasna, cu solicitarea finanţării 

menţionate şi cu semnarea tuturor actelor aferente solicitării. 

Art.3. Se asigură contribuţia proprie de min. 10% în 

valoare de 59,860 mii lei, reprezentând 10% din valoarea totală 

a devizului general al investiţiei, precum şi cofinanţarea 

cheltuielilor neeligibile şi punerea în funcţiune a obiectivului. 

Art.4. Se asigură cheltuielile de funcţionare ulterioară şi de 

păstrare a destinaţiei iniţiale sau destinaţia socială a 

obiectivului pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la data 

semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 

de investiţii finanţate de Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale. 

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

însărcinează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna. 
 

Sf. Gheorghe, la 22 noiembrie 2012 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

HOTĂRÂREA Nr. 179/2012 

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 92/2012 privind organizarea 

Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, 

pe principalele domenii de activitate, cu modificările 

ulterioare 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 22 noiembrie 2012, analizând Expunerea de motive 

a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea 

anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 92/2012 

privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Judeţean Covasna, pe principalele domenii de activitate, cu 

modificările ulterioare, având în vedere: Raportul de 

specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică 

precum şi Raportul de avizare al Comisiei Juridice al 

Consiliului Judeţean Covasna, Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 165/2012 privind încetarea de drept a mandatului 

de consilier judeţean a domnului Kovács Ödön, Hotărârea 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 166/2012 privind validarea 

unui mandat de consilier judeţean, opţiunea formulată de 

consilierul judeţean, validat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 166/2012, privind comisia din care să 

facă parte, înregistrată la Registratura generală a Consiliului 

Judeţean Covasna sub nr. 10119/19.11.2012, Regulamentul de 

organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Covasna 

aprobat prin Hotărârea nr. 132/2006, republicată, în baza art. 

54 alin. (2) coroborat cu dispoziţiile art. 98 şi în temeiul 

prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice 

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

ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic. Numărul 3 al punctului I Comisia Economică, 

buget-finanțe, prognoze și patrimoniu - din anexa la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 92/2012 privind organizarea 

Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, pe 

principalele domenii de activitate se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
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„3. Demeter László - prima opţiune”. 
 

Sf. Gheorghe, la 22 noiembrie 2012 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
 

HOTĂRÂREA Nr. 180/2012 

pentru modificarea Hotărârii nr. 150/2012 privind 

aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 22 noiembrie 2012, analizând Expunerea de motive 

a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea 

Hotărârii nr. 150/2012 privind propunerea de aprobare a 

Organigramei și ale Statului de funcții ale aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Covasna, văzând Raportul 

Direcției Economice precum şi Rapoartele de avizare ale 

comisiilor de specialitate întocmite în acest sens, având în 

vedere: Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 53/2003, Codul muncii, cu modificările şi completările 

ulterioare; avizul nr. 1657373/2012 al Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici, înregistrat la Registratura generală a 

Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 9033/19.10.2012, 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: 
 

Articol unic: Articolul 1 din Hotărârea nr. 150/2012 

privind propunerea de aprobare a Organigramei și ale Statului 

de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Covasna se modifică după cum urmează: 

„Art.1. Începând cu data de 01 februarie 2013, se aprobă 

Organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Covasna, conform anexei nr. 1.” 
 

Sf. Gheorghe, la 22 noiembrie 2012 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 

HOTĂRÂREA Nr. 181/2012 

privind adoptarea Monografiei economico-militare a 

judeţului Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 22 noiembrie 2012, analizând Expunerea de motive 

a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

Monografiei economico-militare a judeţului Covasna, având în 

vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi 

Administraţie Publică precum şi rapoartele de avizare ale 

comisiilor de specialitate, art. 35 lit. „d” din Legea apărării 

naţionale a României nr. 45/1994, cu modificările ulterioare art. 

47 lit. „f” din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei 

naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările 

ulterioare, art. 26 lit. „g” din Legea-cadru a descentralizării nr. 

195/2006, art. 4 din Instrucţiunile privind întocmirea şi 

actualizarea monografiei economico-militare a judeţului, 

respectiv a municipiului Bucureşti, aprobată prin Hotărârea de 

Guvern nr. 1174/2011, 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 adoptă Monografia economico-militară a judeţului 

Covasna, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Datele şi informaţiile cuprinse în anexa la prezenta 

hotărâre sunt supuse normelor legale în vigoare privind respectarea 

confidenţialităţii şi protecţia informaţiilor clasificate. 

Art.3. Comisia pentru probleme de apărare şi Structura de 

securitate din cadrul Consiliului Judeţean Covasna asigură 

multiplicarea şi transmiterea Monografiei economico-militare a 

judeţului Covasna Centrului Militar Judeţean Covasna şi 

Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale a Judeţului 

Covasna, în condiţiile legii. 

Art.4. Prezenta hotărâre, cu excepţia anexei, se comunică 

Instituţiei Prefectului Judeţului Covasna, în condiţiile legii. 
 

Sf. Gheorghe, la 22 noiembrie 2012 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al judeţului Covasna 
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