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ONTRODUCERE 
 
 
În calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul îndeplineşte atribuţii prevăzute în 

Constituţia României, H.G. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii 
340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, H.G. 585/2009 privind 
modificarea anexei 1 la H.G. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii 
340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului. 

Potrivit actelor normative mai sus menţionate, misiunea instituţiei prefectului este de 
a garanta aplicarea şi respectarea legii şi a ordinii publice ca reprezentant al Guvernului pe 
plan local, prin îndeplinirea atribuţiilor cu privire la:  

- verificarea legalităţii actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile 
administraţiei publice locale şi contenciosul administrativ;  

- asigurarea la nivelul judeţului şi realizarea intereselor naţionale, aplicarea şi respectarea 
Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, 
precum şi a ordinii publice; 

- acţionarea pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 
şi dispune măsuri pentru îndeplinirea acestora; 

- acţionarea pentru asigurarea climatului de pace socială, menţinerea unei comunicări 
permanente cu toate nivelurile instituţionale şi sociale, acordând o atenţie constantă prevenirii 
tensiunilor sociale; 

- conducerea serviciilor publice deconcentrate;  
- stabilirea împreună cu autorităţile administraţiei publice locale a priorităţilor de 

dezvoltare teritorială; 
- verificarea legalităţii actelor administrative ale consiliului judeţean, ale consiliului local 

sau ale primarului; 
- asigurarea împreună cu autorităţile şi organele abilitate, aducerea la îndeplinire, în 

condiţiile stabilite prin lege, a măsurilor de pregătire pentru situaţii de urgenţă; 
- asigurarea în calitate de preşedinte al Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, a 

măsurilor care se impun şi folosirea sumele prevăzute în bugetul propriu cu această destinaţie; 
- utilizarea în calitate de şef al protecţiei civile a fondurilor special alocate de la bugetul 

de stat şi a bazei logistice de intervenţie în situaţii de criză; 
- dispunerea măsurile corespunzătoare pentru prevenirea infracţiunilor şi apărarea 

drepturilor şi a siguranţei cetăţenilor, prin organele legal abilitate; 
- dispunerea măsurilor de aplicare a politicilor naţionale hotărâte de Guvern şi a politicilor 

de integrare europeană; 
- hotărârea în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu instituţii similare din ţară şi din 

străinătate, în vederea promovării intereselor comune; 
 - organizarea activităţii de eliberare şi evidenţă a paşapoartelor simple;  
 - organizarea activităţii permiselor de conducere şi al certificatelor de înmatriculare. 
În cursul anului 2015 activitatea institutiei a fost condusă de echipa managerială: formată 

din Prefectul judetului: Sebastian Cucu şi subprefect Necolae-Piorel Radocea. În exercitarea 
atribuţiilor sale, prefectul dispune de un aparat de specialitate. 

În conformitate cu Ordinului Prefectului judeţului Covasna nr. 141/7.08.2013 privind 
reorganizarea şi restructurarea Instituţiei Prefectului judeţul Covasna, structura organizatorică 
are următoarea componenţă: 2 servicii,  2 compartimente şi 2 servicii publice comunitare, 
astfel: 

I. Serviciul juridic, soluţionarea petiţiilor şi relaţii publice, cu următoarele compartimente:  
I.1.- Compartimentul verificarea legalităţii, a aplicării actelor normative, contencios 

administrativ şi apostilă, 
I.2.- Compartimentul urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu 
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I.3 - Compartimentul informare, secretariat şi relaţii publice 
 
II.  Serviciul dezvoltare economică şi monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, 

Financiar-contabilitate şi administrativ cu următoarele compartimente: 
II.1. Compartimentul dezvoltare economică şi monitorizarea serviciilor publice 

deconcentrate, 
II.2. Compartimentul financiar-contabilitate şi administrativ, 
III. Corpului de control al prefectului 
IP. Compartimentul de integrare europeană şi cooperare internaţională 
P. Cancelaria prefectului  
PI.  Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple 
PII. Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. 
În conformitate cu Ordinul Prefectului nr. 262/3.11.2015 privind reorganizarea Instituţiei 

Prefectului judeţul Covasna structura organizatorică are următoarea componenţă: 
I. Serviciul Juridic, Relații Publice și Resurse Umane Serviciul este structurat pe patru 

compatimente: 
1) Compartimentul Perificarea legalităţii, a aplicării actelor normative, contencios 

administrativ şi apostilă,  
2) Compartimentul Urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, 
3) Compartimentul Relaţii publice, soluţionarea petiţiilor şi secretariat, 
4) Compartimentul Resurse umane, securitate şi sănătate în muncă, consiliere şi etică 

profesională. 
II. Serviciul dezvoltare economică şi monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, 

patrimoniu, administrativ şi achiziţii publice structurat pe 3 compartimente: 
1. Compartimentul dezvoltare economică şi monitorizarea serviciilor publice 

deconcentrate 
2. Compartimentul patrimoniu şi administrativ, 
3. Compartimentul de achiziţii publice. 
III. Compartimentul financiar -contabilitate 
IP. Corpului de control al prefectului 
P. Cancelaria prefectului  
PI.  Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple 
PII. Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. 
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OBOECTOVELE PRONCOPALE ALE ACTOVOTĂŢOO DESFĂŞURATE ÎN ANUL 2015:    
 
- Perificarea legalităţii actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale , 

în raport de prevederie legale în vigoare; 
- Perificarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi a secretarilor unităţilor 

administrativ-teritoriale din judeţul Covasna, la sediul acestora; 
- Aplicarea apostilei pe actele administrative; 
- Îndeplinirea atribuţiilor în domeniul electoral; 
- Asigurarea reprezentării în instanţă a intereselor instituţiei; 
- Asigurarea secretariatului Comisiei de disciplină a judeţului Covasna abilitată pentru 

analizarea şi soluţionarea sesizărilor privitoare la faptele secretarilor unităţilor administrativ-
teritoriale reclamate ca abateri disciplinare; 

- Aplicarea actelor cu caracter reparatoriu; 
- Activitatea de informare, secretariat şi relaţii publice; 
- Elaborarea proiectelor de acte normative supuse spre aprobare la nivelul Guvernului; 
- Asigurarea protecției datelor cu caracter personal; 
- Participarea, prin funcționarii publici ai serviciului, în cadrul unor comisii de concurs și 

comisii de soluționare a contestațiilor; 
- Asigurarea secretariatului Comisiei județene pentru atribuirea/schimbarea de denumiri. 
- Asigurarea mijloacelor necesare îndeplinirii de către prefect a atribuţiei privind 

respectare Constituţiei, a legilor şi a celorlalte acte normative la nivelul judeţului, 
- Asigurarea la nivelul judeţului a aplicării şi respectării Constituţiei, a legilor şi a celorlalte 

acte normative, a ordinii publice precum şi a Programului de guvernare; 
- Menţinerea climatului de pace socială şi a unei comunicări permanente cu toate 

nivelurile instituţionale şi sociale acordând o atenţie constantă prevenirii tensiunilor sociale; 
- Gestionarea situaţiilor de urgenţă şi iniţierea măsurilor pentru prevenirea acestora;  
- Asigurarea monitorizării serviciilor publice deconcentrate;  
- Derularea acţiunilor de verificare exercitate de către comisiile mixte constituite prin 

ordin al prefectului; 
- Utilizarea în condiţii de economicitate, eficienţă şi eficacitate a tuturor resurselor 

instituţiei; 
- Îmbunătăţirea şi dezvoltarea sistemului de control intern/managerial. 
- Realizarea atribuţiilor referitoare la protecţia informaţiilor clasificate  conform 

prevederilor Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 şi Hotărârea Guvernului nr. 781/2002. 
- Realizarea politicilor de integrare europeană, a politicilor publice naţionale şi locale, 

precum şi respectarea Planului de măsuri pentru integrarea europeană şi intensificarea 
relaţiilor externe. 

- Cooperare internaţională 
- Realizarea obiectivelor ce derivă din legislaţia specifică precum şi din  Programul de 

măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul aprobat prin H.G nr. 
nr. 1723 din 14.10.2004, Strategia Naţională de aderare la spaţiul Schengen, Strategia 
Naţională Anticorupţie. 
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O. SERVOCOUL JURODOC, RELAțOO PUBLOCE șO RESURSE UMANE  
 
Serviciul juridic, relații publice și resurse umane funcționează în structura actuală, urmare 

a reorganizării Instituției Prefectului-Județul Covasna, potrivit Ordinului Prefectului Județului 
Covasna nr. 12/15.01.2015 privind reorganizarea Instituției Prefectului-Județul Covasna. 
Serviciul Juridic, Relații Publice și Resurse Umane a fost menținut în actuala structură și în 
urma reorganizării ulterioare a instituției, realizate în temeiul Ordinului Prefectului Județului 
Covasna nr. 262/03.11.2015 .  

Serviciul este structurat pe patru compatimente: 
1) Compartimentul Perificarea legalităţii, a aplicării actelor normative, contencios 

administrativ şi apostilă,  
2) Compartimentul Urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, 
3)Compartimentul Relaţii publice, soluţionarea petiţiilor şi secretariat, 
4)Compartimentul Resurse umane, securitate şi sănătate în muncă, consiliere şi etică 

profesională. 
Prezentul raport de evaluare a activităţii pe anul 2015 al Serviciului Juridic, Relaţii Publice 

și Resurse Umane din cadrul Institutiei Prefectului are ca principal scop evidentierea 
principalelor activități desfășurate în anul 2015, identificarea problemelor întâmpinate și 
trasarea obiectivelor pentru anul 2016. 

 
 Principale categorii de atributii ale serviciului juridic, soluţionarea petiţiilor şi 

relaţii publice: 
- Perificarea legalităţii actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale , 

în raport de prevederile legale în vigoare; 
- Perificarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi a secretarilor unităţilor 

administrativ-teritoriale din judeţul Covasna, la sediul acestora; 
- Aplicarea apostilei pe actele administrative; 
- Îndeplinirea atribuţiilor în domeniul alegerilor parlamentare, europarlamentare, 

prezidențiale, locale, a referendumului, 
- Asigurarea reprezentării în instanţă a intereselor instituţiei; 
- Asigurarea secretariatului Comisiei de disciplină a judeţului Covasna abilitată pentru 

analizarea şi soluţionarea sesizărilor privitoare la faptele secretarilor unităţilor administrativ-
teritoriale reclamate ca abateri disciplinare; 

- Aplicarea actelor cu caracter reparatoriu; 
- Activitatea de informare, secretariat şi relaţii publice; 
- Gestionarea resurselor umane 
- Consiliere etică 
- Prevenirea corupției 
- Asigurarea aplicării actelor normative în materie de securitate şi sănătate în muncă 
- Elaborarea proiectelor de acte normative supuse spre aprobare la nivelul Guvernului; 
- Asigurarea protecției datelor cu caracter personal; 
- Participarea, prin funcționarii publici ai serviciului, în cadrul unor comisii de concurs și 

comisii de soluționare a contestațiilor constituite la nivelul primăriilor sau serviciilor publice 
deconcentrate, în vederea recrutării sau promovării în grad profesional a funcționarilor publici; 

- Asigurarea secretariatului Comisiei județene pentru atribuirea/schimbarea de denumiri. 
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 Realizări în domeniul propriu de competenţă  
1. Compartimentul verificarea legalităţii, a aplicării actelor normative, 

contencios administrativ şi apostilă 
A.Verificarea legalităţii actelor administrative ale autorităţilor administraţiei 

publice locale: 
Una dintre principalele atribuţii ale prefectului, potrivit Constituţiei României, Legii nr. 

340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată şi HG nr. 460/2006 pentru 
aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului este 
verificarea legalităţii actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei 
publice locale. 

Controlul de legalitate exercitat de prefect asupra actelor administrative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale din judeţul Covasna a vizat respectarea a două mari condiţii de 
legalitate, prevăzute de actele normative în vigoare, dar şi unanim acceptate în literatura de 
specialitate: 

 1. condiţii de fond, care presupun adoptarea sau emiterea actelor administrative cu 
respectarea competenţei materiale şi teritoriale. 

 2. condiţii de formă, care prevăd pentru actele administrative forma scrisă, aşa cum 
rezultă din dispoziţiileLegii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată: preambul şi dispozitiv cu toate informaţiile necesare pentru a 
identifica autoritatea emitentă, destinatarul actului, măsura adoptată, termenul şi condiţiile în 
care se execută măsura dispusă, ștampila autorităţii, numărul actului, data emiterii. 

În anul 2015, controlul de legalitate asupra actelor administrative s-a realizat de către 
juriştii serviciului, conform repartizării acestora pe unităţi administrativ-teritoriale. 

Astfel, au fost examinate sub aspectul legalităţii un număr de 21303 acte administrative, 
din care 2940 hotărâri adoptate de consiliile locale şi 17665 dispoziţii emise de primari, 
precum şi 207 hotărâri adoptate de Consiliul Judeţean Covasna şi 491 dispoziţii emise de 
preşedintele consiliului judeţean, în final rezultând un număr de 3147 hotărâri adoptate şi 
18156 dispoziţii emise în anul 2015 (a se vedea anexele 1, 1a, 1b, 1c şi 2). 

Din totalul actelor adoptate/emise în anul 2015 au fost considerate nelegale un număr de 
124 acte adoptate/emise de către autorităţile administraţiei publice din judeţul Covasna, fiind 
formulate 118 proceduri prealabile în vederea reanalizării actelor şi revocării sau modificării 
acestora după caz. Ca urmare a aplicării procedurii prealabile, autorităţile emitente au 
reanalizat actele administrative emise sau adoptate, cu încălcarea prevederilor legale, 
procedând după caz, la revocarea sau modificarea a 102 acte administrative, din care 41 
dispoziții ale primarilor,  56 hotărâri ale consiliilor locale, 5 hotărâri ale Consiliului Județean 
Covasna, un număr de 16 acte fiind menţinute de către acestea. Pentru actele 
nerevocate/nemodificate, respectiv pentru alte acte administrative pentru care nu s-a urmat 
procedura prealabilă, a fost sesizată instanţa de contencios administrativ în vederea anulării 
acestora, fiind formulate 22 de acţiuni.  

Au fost promovate un număr de 6 acţiuni în fața instanței de contencios administrativ 
(fără realizarea procedurii prealabile) pentru anularea unor hotărâri ale consiliilor locale din 
Județul Covasna. Dintre acestea, un număr de 5 acțiuni au ca obiect solicitări adresate 
Parlamentului și Guvernului României privind crearea în România a unei regiuni administrative 
autonome denumită ”Ținutul Secuiesc”, regiune care să cuprindă un număr de 153 de localități 
din Județele Covasna, Harghita, Brașov, Mureș și Bacău, respectiv recunoașterea ca limbă 
oficială a limbii minorității naționale în unitățile administrativ-teritoriale unde ponderea acestei 
minorități depășește 10%.1 Din cele 5 acţiuni, în primă instanţă 3 au fost admise integral, iar 2 
dosare se află pe rol. Cea de-a șasea acțiune promovată în fața instanței fără realizarea 

                                                 
1În anul 2014 au mai fost promovate un număr de 12 cereri de chemare în judecată cu același obiect, solușionate în 
totalitate în favoarea institușiei noastre. 
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procedurii prealabile, vizează anularea Hotărârii nr. 103/2015 a Consiliului local al Municipiului 
Târgu Secuiesc privind atribuirea denumirii Wass Albert unei străzi în municipiul Târgu 
Secuiesc. 

 
Fig.1.    Reprezentarea comparativă a actelor legale şi nelegale în anul 2015 

 
Fig. 2- Reprezentarea grafică a modului de intrare în legalitate în anul 2015 pentru actele 

considerate nelegale. 

 
În termeni comparativi, faţă de anul 2014, se constată o creștere a numărului actelor 

nelegale în anul 2015, respectiv 124 de acte nelegale în anul 2015 faţă de 97 acte nelegale în 
anul 2014.  

În termeni procentuali, se constată că în anul 2014 actele nelegale reprezentau 0,50% 
din totalul actelor,  iar în anul 2015 acestea reprezintă 0,57% din totalul actelor verificate, de 
unde rezultă o creștere cu 0,07% a actelor considerate nelegale faţă de anul 2014.  
  

Fig.3. Situaţie comparativă a actelor nelegale între anii 2014-2015 
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 În funcţie de atribuţiile prevăzute de Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
consiliile locale şi consiliul judeţean, ca autorităţi deliberative, au adoptat hotărâri având în 
următoarele domenii principale: 

- adoptarea şi rectificarea bugetelor locale; 
- aprobarea de impozite şi taxe locale; 
-însuşirea/modificarea inventarului bunurilor din domeniul public; 
- administrarea patrimoniului unităţii administrativ-teritoriale: vânzări, închirieri, 

concesionări, atribuiri în folosință gratuită, etc 
- contractarea unor finanţări iși asigurarea contribuţiei necesare unor proiecte; 
- stabilirea criteriilor ce stau la baza calculului ajutorului social; 
-reactualizarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a aparatelor proprii; 
-modificarea organigramei şi a statului de funcţii a aparatului de specialitate al primarului; 
-aprobarea unor documentaţii tehnico-economice; 
-aprobarea procedurilor de achiziţii publice; 
-gestionarea serviciilor publice de transport, salubritate, canalizare, furnizarea apei, etc. 
- aprobarea asocierii unităţilor administrativ-teritoriale sau aderarea acestora la diferite 

asociaţii. 
- aprobarea unor documentații de urbanism. 
- alte domenii. 
În majoritate, actele administrative emise sau adoptate de către autorităţileadministraţiei 

publice locale din judeţul Covasna întrunesc condiţiile de fond şi de formă prevăzute de lege. 
S-au înregistrat însă şi situaţii în care unele acte administrative au fost emise sau adoptate cu 
încălcarea unor dispoziţii legale, ceea ce a determinat aplicarea prevederilor art. 26 din Legea 
nr. 340/2004 privind prefectul si instituţia prefectului, respectiv formularea procedurii 
prealabile, prin care s-a adus la cunoştinţa autorităţilor emitente aspectele de nelegalitate 
constatate. 

Cele mai importante deficienţe constatate din controlul hotărârilor consiliilor locale, 
respectiv consiliului  județean sunt:  

- nerespectarea procedurii prevăzute de OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de 
concesiune de servicii: depăşirea pragului valoric pentru acordarea contractelor de servicii prin 
procedura de cerere de ofertă,  

- organizarea de licitații pentru exploatarea masei lemnoase, cu încălcarea prevederilor 
HG nr. 85/2004, în vigoare până la data de 10.06.2015, 

- încălcarea prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale: nerespectarea 
procedurii de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de buget, asocierea unităţilor 
administrativ teritoriale în vederea realizării unui obiectiv de investiţii, fără indicarea 
contribuției financiare a fiecărui asociat,  

- încălcarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative: indicarea ca temei juridic special a unui act normativ abrogat, 
indicarea greşită a temeiului juridic special, nerespectarea normelor de tehnică legislativă la 
modificarea unor hotărâri,   

- Acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local cu nerespectarea procedurii 
prevăzute de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.  

- încălcarea prevederilor Legii nr. 571/2003, Codul fiscal, (în vigoare până la data de 
31.12.2015): instituirea nelegală a unor taxe speciale, stabilirea greşită a cuantumului unor 
impozite şi taxe locale, instituirea unor taxe speciale fără indicarea cuantumului acestora,  

- nerespectarea prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr. 18/1991 
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- neparcurgerea procedurii prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională  în cazul adoptării unor hotărâri cu caracter normativ; 

- reglementarea circulației vehiculelor pe drumurile comunale, fără avizul poliției rutiere;  
- încălcarea prevederilor legale în domeniul patrimoniului: trecerea în domeniul public a 

unor bunuri imobile grevate de sarcini, încălcarea prevederilor HG nr. 548/1999 privind 
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-
teritoriale, instituirea dreptului de superficie pe un teren proprietate publică, trecerea nelegală 
a unor imobile din domeniul privat în domeniul public, aprobarea nelegală a încheierii unor 
contracte având ca obiect finanțarea unor servicii (contracte de asociere), aprobarea vânzării 
unor terenuri fără organizarea de licitație publică sau a vânzării directe a unor terenuri din 
domeniul privat al unității administrativ-teritoriale către alte persoane decât deţinătorii 
construcţiilor aflate pe terenurile respective, darea în folosinţă gratuită a unor spaţii dintr-un 
imobil aflat în domeniul public, fără îndeplinirea condițiilor impuse de  art.874, alin. 1 din Codul 
Civil , potrivit căruia pot fi date în folosinţă gratuită bunuri din domeniul public doar instituţiilor 
de utilitate publică,  

- adoptarea unor hotărâri cu încălcarea prevederilor legale privind gestionarea resurselor 
umane: stabilirea în statul de funcţii a unor posturi de natură contractuală care presupun 
exercitarea prerogativelor de putere publică,  

- depășirea competenţei materiale a consiliului local: aprobarea ocupării unui teren din 
fondul forestier, proprietate publică a comunei, înstrăinarea unui imobil aflat în proprietatea 
Statului Român, etc. 

 
Cele mai importante deficienţe constatate din controlul dispozițiilor primarilor, respectiv 

președintelui consiliului judetean sunt:  
- inexistenţa unui temei legal, indicarea greșită a temeiului legal, respectiv încălcarea 

competenţei materiale; 
- nerespectarea prevederilor legale în cazul constituirii comisiilor de disciplină și paritare. 
- încălcarea prevederilor legale privind stabilirea drepturilor salariale prin acordarea 

nelegală a unor sporuri; 
- nerespectarea legislaţiei în vigoare cu ocazia organizării unor concursuri de recrutare 

pentru ocuparea unor funcții publice sau contractuale din aparatul de specialitate. 
 În anul 2015 s-au desfăşurat  şedinţe ale consiliilor locale, din care 496 ordinare, 148 

extraordinare şi 5 şedinţe de îndată, iar Consiliul Judeţean Covasna s-a întrunit în  11 şedinţe 
ordinare şi 11 extraordinare (anexa nr.2). 

 La nivelul comunei Moacşa fost demarată procedura de dizolvare a Consiliului local, fiind 
sesizată instanţa de contencios administrativ pentru a se constata dizolvarea în baza 
prevederilor art. 55 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată. Cauza 
face obiectul dosarului nr. 1616/119/2014 aflat pe rolul Tribunalului Covasna care s-a 
pronunțat în sensul admiterii acesteia. Soluția Tribunalului Covasna nu este definitivă.  

 Au fost emise 4 ordine ale Prefectului Județului Covasna având ca obiect constatarea 
încetării de drept a mandatelor pentru un număr de 2 consilieri din cadrul Consiliului Județean 
Covasna și pentru un număr de 2 consilieri locali (1 consilier din cadrul Consiliul local Malnaș și 
un consilier din cadrul Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe), în aplicarea 
prevederilor art. art.9, alin. 2, lit. h^1)raportate la art. 12, alin. 3 din Legea nr. 393/2004 
privind Statutul aleşilor locali, cu  modificările şi completările ulterioare. 

A fost emis 1 ordin al Prefectului Județului Covasna având ca obiect constatarea încetării 
de drept a mandatului Primarului Comunei Zăbala, în aplicarea prevederilor art. 15, alin. 2, lit. 
e, art. 16, alin. 1 și 2 și art. 17, alin. 5  din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 
cu modificările și completările ulterioare. 

În vederea luării măsurilor legale, Agenția Națională de Integritate a comunicat Instituției 
Prefectului-Județul Covasna un număr de 7 rapoarte de evaluare vizând constatarea stării de 
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incompatibilitate pentru primarii localităților Estelnic, Lemnia, Sânzieni, Dalnic, Chichiș, Mereni 
și Palea Crișului. Rapoartele în cauză au fost contestate în instanță, astfel că până la 
pronunțarea unor soluții definitive pentru fiecare cauză în parte, aplicarea prevederilor art. 22, 
alin. 3 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor 
publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea 
altor acte normative este suspendată.  

 
 B.Verificarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi a 

secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Covasna, la sediul 
acestora. 

 Prin Ordinul Prefectului Județului Covasna nr. 33/10.02.2015 a fost aprobat 
Regulamentul de realizare a acțiunilor de îndrumare, verificare și control la sediul unităților 
administrației publice locale din Județul Covasna, precum și a tematicii de control. 

 Totodată prin Ordinul Prefectului Județului Covasna nr. 34/10.02.2015, modificat prin 
Ordinul Prefectului Județului Covasna nr. 243/24.09.2015 a fost aprobat calendarul acțiunilor 
de îndrumare, verificare și control la sediul unităților administrației publice locale din Județul 
Covasna, în anul 2015.  

 În vederea verificării activităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi a secretarilor 
unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, în cursul anului 2015, funcționarii publici din cadrul 
Serviciului Juridic, Relații Publice și Resurse Umane, a desfăşurat un număr de 12 controale la 
sediul Primăriilor Brateș, Palea Mare, Moacșa, Reci, Ilieni, Chichiș, Turia, Poian, Brăduț, Dalnic, 
Zăbala și Bățani. 

 Pentru fiecare verificare în parte au fost întocmite rapoarte de control, în care au fost 
cuprinse deficienţele constatate, măsurile şi termenele dispuse pentru remedierea acestora, 
precum şi propunerile colectivului de control în vederea eficientizării activităţii autorităţilor 
verificate. 

 Perificarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi a secretarilor unităţilor 
administrativ-teritoriale din judeţ a avut în vedere următoarele aspecte: 

 
O.  Verificarea activității primarului: 
A.Perificarea îndeplinirii de către primar a atribuţiilor care îi revin în calitatea sa de 

reprezentant al Statului în unitatea administrativ-teritorială – art. 63 alin.1 lit.a din Legea 
nr.215/2001, republicată 

1.Organizarea activităţii de stare civilă, conform Legii nr.119/1996 
    2. Organizarea activităţii de Autoritate Tutelară 
    3.Îndeplinirea atribuţiilor privind organizarea alegerilor, referendumului şi a 

recensământului 

B). Perificarea îndeplinirii de către primar a atribuţiilor delegate şi executate de către 
acesta  în numele statului 

1.Activitatea de emitere a autorizaţiilor de construcţiişi de respectare a prevederilor legale 
în materie de urbanism 

2. Îndeplinirea obligaţiilor cuprinse în Legea nr. 416/2001 
3. Organizarea activităţii potrivit Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 
4.Respectarea prevederilor legale privind situaţiile de urgenţă 
C). Perificarea îndeplinirii de către primar a atribuţiilor referitoare la bugetul local  şi la 

serviciile publice asigurate cetăţenilor 
D. Perificarea îndeplinirii de către primar a atribuţiilor referitoare la relaţia cu consiliul 

local, precum şi a altor atribuţii stabilite de lege 
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OO. Activitatea de management, informare, relații publice și secretariat: 
1.Întocmirea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al 

primarului şi a Regulamentului intern 
2. Activitatea de soluţionare a petiţiilor conform OG nr. 27/2002: 
3.Respectarea şi aplicarea Legii nr. 544/2001: 
4. Respectarea prevederilor privind achiziţiile publice 
 
OOO. Funcționarea consiliilor locale 
IP. Activitatea secretarului unității administrativ-teritoriale: 
A. Perificarea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 215/2001 şi din 

OG.nr.35/2002 
B. Perificarea îndeplinirii atribuţiilor ce revin secretarului unităţii administrativ-teritoriale în 

calitatea sa de secretar al comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 
asupra terenurilor, şi a celor privind aplicarea Legii nr.10/2001. 

 1. Perificarea activităţii privind aplicarea legilor fondului funciar 
2.Perificarea activităţii privind aplicarea Legii nr.10/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
Coordonarea şi verificarea modului de completare şi de ţinere la zi a registrului agricol: 
3. Eliberarea certificatelor şi adeverinţelor: 
4.Evidenţa programului de audienţeşi a registrului de audienţe, evidenţierea persoanelor 

care s-au prezentat la audienţe, precum şi modul de soluţionare a problemelor cetăţenilor; 
5. Aplicarea prevederilor art. 1838 din Codul civil cu privire la înregistrarea contractelor de 

arendare într-un registru special ţinut de secretarul consiliului local. 
 P – Activitatea de resurse umane: 
1. Întocmirea şi aprobarea structurii organizatorice, a statului de funcţiişi a statului de 

personal al aparatului de specialitate al primarului şi verificarea încadrării în numărul maxim de 
posturi stabilit şi comunicat de Instituţia Prefectului-Judeţul Covasna. 

2. Aplicarea şi organizarea aplicării legislaţiei funcţiei publice, a Codului muncii şi a 
legislaţiei derivate: 

3. Regimul incompatibilităţilor: 
 
Principalele deficiențe constatate în activitatea de verificare a activităţii autorităţilor 

administraţiei publice locale şi a secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, 
vizează: 

- Nerespectarea de către primari a prevederilor Legii nr. 50/1991privind autorizarea 
executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor; 

- Nerespectarea de către primari a obligațiilor privind prezentarea unor rapoarte și 
informări în fața consiliilor locale; 

- Lipsa paginii de internet a unității administrativ-teritoriale sau nepublicarea tuturor 
informațiilor de interes public prevăzute de lege, în special a informațiilor prevăzute de Legea 
nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu privire la adoptarea/rectificarea bugetului 
local. 

- Nearborarea Drapelului Național pe edificiul primăriei și în alte locuri prevăzute de lege 
sau arborarea altor drapele neaprobate legal. 

- Inscripționarea nelegală a unor denumiri. 
- Neîndeplinirea atribuțiilor legale cu privire la arhivarea documentelor create. 
- Neactualizarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare și a Regulamentelor 

Interne. 
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- Lipsa programului de audiențe pentru aleșii locali, lipsa sau necompletarea registrelor 
de audiențe 

- Neîntocmirea corespunzătoare a dosarelor comisiilor de specialitate din cadrul consiliilor 
locale 

- Lipsa sau necompletarea corespunzătoare de către secretari a registrelor de evidență a 
actelor administrative; 

- Nerespectarea de către persoanele desemnate a termenelor de soluționare a petițiilor, 
neîntocmirea rapoartelor semestriale privind această activitate; 

- Lipsa unei evidențe a litigiilor judecătorești 
- Nerespectarea procedurilor prevăzute de legile cu caracter reparatoriu: neîntocmirea 

graficului de desfășurare a ședințelor comisiei locale de fond funciar, neafișare/necomunicarea 
hotărârilor, neafișarea lunară a suprafețelor reconstituite/constituite, etc 

- Necompletarea la zi a registrului agricol. 
- Nerespectarea legislației în domeniul întocmirii dosarelor profesionale ale funcționarilor 

publici și personalului contractual; 
- Nedepunerea rapoartelor de activitate de către aleșii locali; 
- Neîntocmirea rapoartelor anuale de evaluare a activității funcționarilor publici și 

personalului contractual. 
- Neconstituirea comisiilor de disciplină și a comisiilor paritare. 
- Neafișarea declarațiilor de avere și de interese. 
  
C. Activitatea de aplicare a apostilei 
În conformitate cu prevederile art. 2 alin 2 pct 2 lit. m din Hotărârea Guvernului 

460/2006, pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, subprefectul verifică şi aplică apostila pe actele oficiale administrative întocmite pe 
teritoriul României şi care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar 
al Convenţiei de la Haga din 1961. 

Activitatea de aplicare a apostilei se desfăşoară la Instituţia Prefectului de la 1 noiembrie 
2004. În anul 2014, având în vedere Instrucţiunile 82/2010 ale MAI, activitatea de înregistrare, 
verificare, evidenţiere şi păstrare a cererilor şi documentelor depuse în vederea apostilării 
actelor administrative a fost realizată de către consilierii juridici din cadrul Serviciului Juridic, 
Relaţii Publice și Resurse Umane, desemnaţi prin ordin al prefectului. 

Aplicarea apostilei a fost realizată de către subprefectul  judeţului Covasna, respectiv 
înlocuitorii acestuia desemnaţi prin Ordinelor Prefectului nr.166/2014 și 276/2015. 

Începând cu data de 01.12.2014 eliberarea apostilei se realizează în sistem centralizat 
potrivit proiectului ”Sistem interoperabil centralizat pentru evidența apostilei eliberate de către 
instituțiile prefectului pentru actele oficiale administrative”, proiect implementat de Ministerul 
Afacerilor Interne. Instituția noastră a primit aprecieri din partea Ministerului Afacerilor Interne 
pentru modul în care s-a implicat în realizarea acestui proiect. De asemenea, ne-au fost 
transmise prin intermediul Ministerului Afacerilor Interne aprecieri din partea Ambasadei 
României de la Haga, pe tema progreselor realizate în implementarea Convenției de la Haga cu 
privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale străine.  

Până la 31 decembrie 2015 au fost apostilate un număr de 329 acte administrative 
apostilate, care după natura lor sunt certificate de stare civilă, acte de studii, documente de 
atestare profesională, caziere judiciare, adeverinţă de atestare a vechimii în muncă, adeverinţe 
medicale, etc.  

 Activitatea de aplicare a apostilei s-a derulat fără probleme, neexistând sesizări din 
partea cetăţeniilor sub acest aspect. 
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Fig.4. Situaţie comparativă a actelor apostilate între anii 2014-2015 
 
 
D.Îndeplinirea atribuţiilor în domeniul electoral 
 Potrivit legislaţiei electorale, prefectul are atribuţii cu privire la organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor autorităţilo radministraţiei publice locale, a alegerilor pentru Camera 
Deputaţilorşi Senat, a alegerilor pentru Preşedintele României, a alegerilor pentru membrii din 
România în Parlamentul European şi a referendumurilor locale şinaţionale. 

În anul 2015 nu au fost organizate alegeri. Cu toate acestea în cursul anului 2015 au fost 
demarate o serie de acțiuni premergătoare alegerilor ce vor avea loc în anul 2016: alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale și alegerile pentru Camera Deputaţilorşi Senat, cum ar 
fi: 

-Centralizarea propunerilor și a cererilor persoanelor care îndeplinesc condițiile legale 
pentru a deveni experți electorali ai birourilor electorale ale secțiilor de votare la alegerile ce se 
vor organiza în anul 2016 și transmiterea acestora către Autoritatea Electorală Permanentă, 
Biroul Județean Covasna, în temeiul Hotărârii nr. 11/03.11.2015 a Autorității Electorale 
Permanente. 

-Centralizarea propunerilor și a cererilor persoanelor care îndeplinesc condițiile legale 
pentru a deveni operatori de calculator la birourile electorale ale secțiilor de votare la alegerile 
ce se vor organiza în anul 2016 și transmiterea acestora către Autoritatea Electorală 
Permanentă, Biroul Județean Covasna, în temeiul Hotărârii nr. 9/28.10.2015 a Autorității 
Electorale Permanente. 

-Comunicarea către Ministerul Afacerilor Interne a situației privind numărul de persoane 
propuse pentru a fi încadrate ca personal tehnic auxiliar la birourile electorale de circumscripție 
locale, respectiv la biroul electoral de circumscripție județeană, la alegerile locale din anul 
2016. 

 
E.Activitatea de reprezentare în instanţă 
 Reprezentarea în instanţă a Prefectului Judeţului Covasna, a Instituţiei Prefectului-

Judeţul Covasna, a Comisiei Judeţene Covasna pentru stabilirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor a fost realizată de către consilierii juridici şi şeful serviciului și a Serviciului 
Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Pehiculelor-Covasna, 
conform repartizării realizate de către șeful serviciului şi în funcţie de obiectul cauzelor, 
respectiv consilierii juridici din cadrul Compartimentului urmărirea aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu, în special în cauzele de fond funciar şi cele de Legea 10/2001, iar consilierii juridici 
din cadrul Compartimentul verificarea legalităţii, a aplicării actelor normative, contencios 
administrativ şi apostilă, cu precădere în cauzele de contencios administrativ. 
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 În anul 2015 au fost înregistrate în registrul de evidenţă a cauzelor un număr de 93 
cauze, pe lângă acestea consilierii juridici asigurând reprezentarea instituţiei şi în cauzele 
rămase pe rolul instanţelor din anii precedenţi. 

Reprezentarea în instanţă a intereselor instituţiei s-a realizat fără probleme in anul 2015, 
iar cifrele de mai jos indică o prestaţie bună a consilierilor juridici în faţa instanţelor de 
judecată.  

 
Situaţia proceselor înregistrate în anul 2015 se prezintă astfel: 
 

Soluţie Categorie TOTAL 

Favorabilă Nefavorabilă 

Suspendate Pe 
rol 

Fond 
funciar 

44 9 8 1 26 

Contencios 
administrativ 

27 13 - 1 13 

Legea 
10/2001 

1 1 - - - 

Îmatriculari 
autoturisme 
(obligația de a 
face) 

7 - - - 2 

Penale 4 - - - 4 
Altele 10 3 1 1 5 
Total 93 26 9 3 50 
 
 
 
Fig. 5: Situația proceselor de pe rolul instanțelor pe anul 2015 
 

 
 
 
F. Activitatea Comisiei de disciplină a judeţului Covasna abilitată pentru 

analizarea şi soluţionarea sesizărilor privitoare la faptele secretarilor unităţilor 
administrativ-teritoriale reclamate ca abateri disciplinare: 

Prin Ordinul Prefectului Județului Covasna nr. 173/17.07.2015s-aconstituit Comisia de 
disciplină a Județului Covasna abilitată pentru analizarea și soluționarea sesizărilor privind 
faptele secretarilor unităților administrativ-teritoriale reclamate ca abateri disciplinare, în 
conformitate cu dispozițiile HG nr. 1344/2007 privind normele de organizare si funcționare a 
comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare. 
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În cursul anului 2015 a fost înregistrată la această Comisie o singură sesizare privind 
faptele unui secretar al unei unităţi administrativ-teritoriale reclamate ca abateri disciplinare, 
fiind vorba de secretarul Comunei Palea Mare.  

Sesizarea a fost soluţionată conform HG nr. 1344/2007privind normele de organizare și 
funcționare a comisiilor de disciplină, hotărându-se clasarea acesteia. 

 
   2. Compartimentul urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu 
A. Aplicarea legilor fondului funciar: 
1. Legea nr.18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
2. Legea nr.1/2000, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 
18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, 

3. Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi 
unele măsuri adiacente. 

Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate private asupra terenurilor a 
fost reorganizată în anul 2015 prin Ordinele Prefectului Județului Covasna nr. 2/06.01.2015, 
97/02.04.2015, 169/16.07.2015, 234/17.09.2015, 242/22.09.2015, 

În cursul anului 2015, au avut loc 12 de şedinţe ale Comisiei Judeţene pentru stabilirea 
dreptului de proprietate private asupra terenurilor Covasna, fiind adoptate 21 de hotărâri. 
Colectivul de lucru al comisiei judeţene Covasna a analizat 322 de documentaţii, din care 105 
au fost introduse pe ordinea de zi a comisiei judeţene, iar 160 au fost restituite pentru 
completare. Situaţia detaliată pe comisii locale se regăseşte în anexa nr.3. 

În cadrul şedinţelor Comisiei judeţene Covasna au fost discutate 105 documentaţii din 
care: 97 pentru teren agricol şi 8 pentru teren forestier. 

Din totalul documentaţiilor analizate în şedinţele Comisiei Judeţene Covasna: 86 au fost 
admise, 7 respinse, 12 admise parţial. 

Au fost soluţionate 7 contestaţii din care 5 respinse. 
Documentaţiile înaintate spre validare de către comisiile locale pentru stabilirea dreptului 

de proprietate private asupra terenurilor au fost dezbătute în cadrul colectivului de lucru, după 
ce în prealabil acestea au fost verificate de către consilierii juridici din cadrul Compartimentului 
urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, conform repartizării efectuate de către şeful 
serviciului. 

 
În ceea ce priveşte situaţia aplicării art.36 din Legea nr.18/1991 a fondului 

funciar, în perioada 01.01.2015 - 31.12.2015, s-au emis 77 ordine ale Prefectului Județului 
Covasna privind atribuirea în proprietate a persoanelor îndreptăţite a unor terenuri  proprietate 
de stat din intravilanul a 17 localităţi: Baraolt, Băţani, Belin, Brăduţ, Catalina, Cernat, Covasna, 
Dalnic, Estelnic, Ilieni, Ozun, Reci, Sânzieni, Târgu Secuiesc, Turia, Zagon, Zăbala. 

În total, s-a atribuit o suprafaţă totală de 40833 mp teren intravilan, în proprietatea a 110 
de beneficiari. 

 
B. Aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate 

în mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 
• Stadiul soluţionării  notificărilor formulate în baza Legii nr. 10/2001, aşa cum a rezultat 

în urma centralizării de către Biroul judeţean Covasna pentru urmărirea aplicării unitare a 
legilor privind restituirea proprietăţilor a situaţiilor comunicate de către Primăriile din judeţul 
Covasna, Consiliul Judeţean Covasna şi din evidenţadeţinută de către Instituţia Prefectului 
judeţul Covasna: 

Numărul total al notificărilor este de 2417, din care în luna decembrie 2015 figurează ca 
nesoluţionateun număr de 476 de notificări. 
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Modalităţile de soluţionare a notificărilor sunt următoarele: 
- Notificări soluţionate prin restituire în natură – 249; 
- Notificări soluţionate prin restituirea în echivalent (acţiuni, titluri, despăgubiri în 

condiţiile legii speciale-Titlul PII din Legea nr.247/2005) –271; 
- Notificări soluţionate prin compensarea  cu alte bunuri sau servicii – 11; 
- Notificări soluţionate prin restituire în natură şi restituire în echivalent (acţiuni, titluri, 

despăgubiri în condiţiile legii speciale - Titlul PII din Legea nr.247/2005) – 87; 
- Notificări soluţionate prin restituirea în natură şi compensarea cu alte bunuri sau servicii 

– 9; 
- Notificări soluţionate prin compensarea cu alte bunuri sau servicii şi restituire în 

echivalent (acţiuni, titluri, despăgubiri băneşti sau despăgubiri în condiţiile legii speciale -Titlul 
PII din Legea nr.247/2005) – 7; 

- Notificări respinse –387; 
- Notificări direcţionate – 920. 
 
• Situaţia dosarelor conţinând dispoziţii emise în baza Legii nr. 10/2001 şi comunicate 

spre verificare Instituţiei Prefectului judeţul Covasna în cursul anului 2015: 
 În anul 2015 au fost verificate 44 de dosare conţinând dispoziţii emise în temeiul Legii 

nr. 10/2001. Trei dispoziţii prin care s-a propus acordarea de măsuri compesatorii/despăgubiri 
au obţinut avizul de legalitate al Instituţiei Prefectului judeţul Covasna şi au fost predate la 
Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprităţilor–Secretariatul Comisiei Naţionale pentru 
Compensarea Imobilelor. 

În cursul anului 2015, Biroul judeţean pentru urmărirea aplicării unitare a legilor privind 
restituirea proprietăţilor a întocmit 12 raportări privind situaţia dosarelor transmise de către 
autorităţile administraţiei publice locale şi centralizate la nivelul acesteia, conţinând propuneri 
de acordare de despăgubiri, în condiţiile legii speciale, asupra cărora s-a exercitat controlul de 
legalitate, 12 raportări privind măsurile contravenţionale prevăzute de Legea nr. 10/2001, 
Legea nr. 18/1991 şi Legea nr. 1/2000, precum şi 12 raportări privind stadiul soluţionării 
notificărilor formulate în temeiul Legii nr. 10/2001. Raportările au fost înaintate 
AutorităţiiNaţionale pentru Restituirea Proprietăţilor–Secretariatul Comisiei Naţionale pentru 
Compensarea Imobilelor. 

 În cursul anului 2015 au fost aplicate două sancţiuni contravenţionale pentru 
nesoluţionarea cererilor formulate potrivit Legii nr. 10/2001, în termenul prevăzut de art. 33, 
alin. (1), lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
respectiv Primarului Municipiului Sfântu Gheorghe și Primarului Orașului Întorsura Buzăului. 

 
C. Aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau 

compensații cetățenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, 
reținute sau rămase in Basarabia, Bucovina de Nord si Ținutul Herța, ca urmare a 
stării de război și a aplicării Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si 
Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 

 La Instituţia Prefectului judeţul Covasna figurează înregistrate un număr de 10 cereri 
formulate în temeiul Legii nr. 290/2003, fiind toate soluţionate. 

Astfel, 4 cereri au fost admise pentru acordare de despăgubiri, 5 cereri au fost respinse, 
iar una dintre cereri a fost parţial admisă şi parţial respinsă.  

În cursul anului 2015 s-au întocmit 7 raportări privind stadiul soluţionării cererilor 
formulate în baza Legii nr. 290/2003, înaintate AutorităţiiNaţionale pentru Restituirea 
Proprietăţilor–Direcţia pentru Aplicarea Legii nr. 9/1998, a Legii nr. 290/2003 şi a Legii nr. 
393/2006. 
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D. Aplicarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului 
de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv în 
perioada regimului comunist în România: 

În data de 06.07.2015, a fost raporată încheiarea operațiunii de inventariere a terenurilor, 
potrivit regelementărilor cuprinse în Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea 
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în 
perioada regimului comunist în România. Situațiile centralizatoare au fost transmise Autorității 
Naționale pentru Restituirea Proprietăților. Situația centralizatoare întocmită în urma finalizării 
operațiunii de inventariere este prezentată în anexa nr. 4.   

Urmare a finalizării operațiunii de inventariere a terenurilor agricole și forestiere la nivelul 
fiecărei unități administrativ teritoriale, efectuată în temeiul Legii nr. 165/2013, activitatea 
comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a fost 
reluată, fapt ce a dus la depunerea unui volum mare de documentații la nivelul Comisiei 
județene Covasna pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.  

Situația centralizatoare privind necesarul de teren este prezentată în anexa nr. 5.   
Prin Hotărârea Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor Covasna nr. 935/2015 a fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
comisiei judeţene pentru dreptului de proprietate  privată asupra terenurilor Covasna având ca 
scop stabilirea unui set unitar de reguli privind aplicarea legilor fondului funciar, la nivelul 
Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 
Covasna, Comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 
din Judeţul Covasna, precum și la nivelul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Covasna, Direcției Silvice Covasna, Comisariatului de Regim Silvic şi Cinegetic Braşov, ADS, 
Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Tg. Secuiesc şi altor instituții implicate. 

Cu toate acestea, au fost întâmpinate dificultăți în activitatea comisiilor de fond funciar 
datorită lipsei planurilor parcelare în format digital. Totodată, nerespectarea prevederii art. 12, 
alin. 3 din Legea nr. 165/2013 de soluționare a cererilor de fond funciar în ordinea cronologică 
a înregistrării acestora, a avut drept consecință restituirea a numeroase documentații. 

  
3. Compartimentul Relaţii publice, soluţionarea petiţiilor şi secretariat 
A. Activitatea de informare şi relaţii publice. 
Activitatea de informare şi relaţii publice s-a desfăşurat în cadrul compartimentului pe  3 

direcţii de comunicare cu cetăţenii, respectiv:  
a) activitatea de soluţionare a petiţiilor şi primirea audienţelor; 
b) accesul la informaţii publice în aplicarea prevederilor Legii nr.544/2001 
c) aplicarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională. 
a) Activitatea de soluţionare a petiţiilor şi audienţelor înregistrate în anul 

2015 se prezintă astfel: 
 Situaţia petiţiilor: 
În anul 2015, la nivelul instituției au fost depuse în total 1779 petiţii, din care:  
-  1665 au reprezentat diferite cereri; 
-  114 au fost cereri privind legile fondului funciar ori retrocedări de bunuri preluate 

abuziv de regimul comunist; 
 Serviciul Juridic, Relaţii Publice și Resurse Umane a soluţionat 1552  de petiţii, din care 

114 de petiţii privind legile fondului funciar, 1277 de reclamații impotriva conduitei procesuale 
a instituției în procesul civil nr. 5901/305/2014 de pe rolul Tribunalului Covasna şi 161 de 
petiţii, reprezentând probleme personale, sociale şi altele. Specificăm faptul că dintre cele 
1277 petiții menționate, o parte din adresele de răspuns ne-au fost rerstituite cu mențiunea 
poștei ”destinatar necunoscut”, iar o parte au fost contestate de petiționari, care nu și-au 
asumat semnarea acestora. Aceștia din urmă au fost îndrumați să se adreseze organelor de 
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poliție și/sau persoanelor care și-au asumat în mod public depunerea acestor petiții la Instituția 
Prefectului-Județul Covasna. 

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmarticulare a Pehiculelor a 
soluţionat 223 de petiţii. 

Serviciul Public Comunitar Pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple a soluţionat 
4 petiţii. 

Din totalul de petiţii transmise: 
- 6 petiții au fost primite de la Guvernul României, 3 petiții au fost primite de la 

Administraţia Prezidenţială, 11 petiții au fost primite de la alte instituţii de stat.            
-  54 petiții au fost primite de la persoane juridice; 
- 1711 petiții au fost primite de la persoane fizice, din care 1706 cetăţeni români,  5 

cetăţeni străini,  
-  32 petiții au fost primite de la organizaţii neguvernamentale române. 
-  27 petiții au fost primite prin e-mail şi 1547 petiții au fost primite pe suport de hârtie,  
-  2 petiții au fost anonime sau, în urma verificărilor, a rezultat că petentul nu este 

cunoscut.  
Din totalul petiţii primite, 173 au fost redirecţionate, pentru competentă soluţionare, către 

alte instituţii abilitate. 
Petiţiile au fost soluţionate astfel : 
-  1516 pozitiv sau parţial pozitiv;   
-  37 negativ         
-  10 au fost clasate ; 
- 11  sunt în curs de soluţionare 
Din 114 de petiţii depuse cu ocazia audienţelor, au fost soluţionate: 
-96  pozitiv sau parţial pozitiv; 
-13 negativ 
-5 sunt în curs de soluţinare 
       În urma analizării modului de examinare şi soluţionare a petiţiilor  adresate Instituţiei 

Prefectului–Judeţul Covasna, se desprind o serie de concluzii: 
       -datorită unei activităţi operative, s-a reuşit ca majoritatea petiţiilor să fie soluţionate 

în termenul prevăzut de lege. 
        - un număr de petiţii sunt adresate instituţiei de către diferite persoane fără ca 

acestea să fi fost adresate în prealabil instituţiilor abilitate  (aspecte privind ajutorul social, 
obţinerea unui loc de muncă, probleme locative, aspecte de natură penală), în toate situaţiile, 
persoanele fiind îndrumate şi respectiv petiţiile înaintate spre competentă soluţionare. 

         -au fost situaţii în care instituţiile abilitate au dat dovadă de tergiversare în  
soluţionarea petiţiilor, fapt ce a necesitat mai multe intervenţii din partea noastră.  

          -un număr de petiţionari au fost îndrumați să se adreseze instanţelor de judecată, 
întrucât aspectele sesizate intrau în competenţa acestora. 

 
        Situaţia audienţelor 
Din totalul de 224 petenţi primiţi în audienţă, toți 224 au fost primiţi de conducerea 

instituţiei prefectului, astfel: 
PREFECT CUCU  SEBASTIAN: 206 persoane                                                             
SUBPREFECT RADOCEA  NECOLAE – PIOREL: 18 persoane 
În cadrul audienţelor au fost înregistrate un număr de 114 petiții.                     
Un număr de 58 de persoane venite în audienţă au ridicat probleme ce nu erau de 

competenţa instituţiei noastre sau care aveau procese pe rol în instanţă. 
  Au fost elaborate şi înaintate un număr de 114 adrese la care s-a primit răspuns 

favorabil la problemele ridicate de cetățeni în 96  cazuri și răspuns nevaforabil în 13 cazuri. 
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 De asemenea, în perioada octombrie-noiembrie 2015, Prefectul Județului Covasna s-a 
deplasat în județ și a asigurat primirea în audiență a cetățenilor la sediul Primăriilor Covasna, 
Târgu Secuiesc, Întorsura Buzăului și Baraolt. 

b) Aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informațiile de interes public 

Au fost elaborate şi publicate prin mass-media și afişate şi pe pagina de internet a 
instituției informaţiile de interes public, din oficiu, prevăzute de art.5 din lege. 

Au fost înregistrate un număr de 35 de solicitări de comunicare de informații de interes 
public, din care: 

- 2 solicitări vizând măsurile întreprinse de instituție împotriva amplasării drapelelor 
secuiești 

- 7 solicitări vizând măsurile întreprinse de instituție împotriva inscripţilor in limba 
maghiară 

- 1 solicitare vizând utilizarea banilor publici 
- 25 solicitări vizând comunicarea altor informaţii în baza Legii nr. 544/2001  
Toate cele 35 de solicitări au fost rezolvate favorabil; 
Din cele 35 de solicitări, 26 au fost depuse de persoane fizice, iar 9 de persoane juridice, 

13 fiind formulate pe suport de hârtie, iar 22 în format electronic. 
    
c) Aplicarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administrația publică:   
Prin natura atribuţiilor conferite prefectului de către lege, la nivelul instituţiei prefetului 

judeţul Covasna numărul actelor cu caracter normativ normative  este foarte mic, fapt pentru 
care aplicarea în concret a prevederilor legale pe această secţiune nu poate fi cuantificată. 

În egală măsură, rolul prefectului în realizarea transparenţei decizionale este unul foarte 
important, întrucât acesta este factorul ce poate determina respectarea acestei proceduri la 
nivelul autorităţilor administraţiei publice locale. 

Astfel, menţionăm că în cursul anului 2015, prin controlul de legalitate exercitat de către 
prefect asupra actelor administrative cu caracter normativ emise/adoptate de către primari şi 
consiliile locale a fost verificată şi respectarea procedurii prevăzută de Legea nr.52/2003, iar în 
cazurile în care această procedură nu a fost respectată au fost sesizate autorităţiile emitente în 
vederea retractării actului sau instanţa de contencios administrativ pentru anularea actului. 

 
B. Activitatea de secretariat, registratură; arhivarea documentelor: 
 Activitatea de registratură s-a desfăşurat fără probleme, fiind înregistrate prin 

intermediul programului de registratură electronică un număr de 17322 documente în anul 
2015. Atribuţiile aferente activităţii de registratură au fost îndeplinite şi în anul 2015 de către 
un consilier din cadrul Serviciului Juridic, Relaţii Publice și Resurse Umane. 

 În cursul anului 2015 s-a efectuat o selecție a docuentelor al căror termen de păstrare a 
expirat, urmată de eliminarea acestora, în condițiile Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale.  

 
În anul 2015 au fost emise un număr de 291 ordine ale prefectului, înregistrarea, 

evidenţa şi aducerea la cunoştinţă a acestora fiind realizată de către funcţionarul desemnat cu 
atribuţii în acest sens, nefiind înregistrată nicio deficienţă sub acest aspect. 

Cele 291 de ordine, sub aspectul iniţierii acestora, situația se prezintă astfel: 
1. Prefect: 1 
2. Subprefect:1 
3. Serviciul Juridic, Relaţii Publice și Resurse Umane: 194, din care Compartimentul 

Resurse Umane: 56. 
4. Serviciul dezvoltare economică, monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, 

patrimoniu,  administrativ  şi achiziţii publice,- 63. 
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5. Funcţionarul de Securitate - 3 
6. SPCEEPS - 13 
7. SPCRPCÎP– 16 
8.  
Fig. 6: Situația proiectelor de ordine ale prefectului, pe compartimente ale Instituției 

Prefectului-Județul Covasna 
 

 
 
 

 
 
4. Compartimentul Resurse umane, securitate şi sănătate în muncă, consiliere 

şi etică profesională: 
În cadrul Compartimentului resurse umane, securitate şi sănătate a muncii, consiliere şi 

etică profesională, în anul 2015 s-au desfăşurat următoarele activităţi: 
A. Elaborarea documentaţiei privind reorganizarea instituţiei, în vederea 

asigurării fondului necesar pentru salarii; Elaborarea noului Regulament de 
organizare și funcționare; refacerea fișelor de post: 

Reorganizarea Instituţiei Prefectului-judeţul Covasna s-a făcut în două etape: 
Etapa I: Această etapă, începută la iniţiativa instituţiei noastre în luna septembrie 2014 şi 

terminată la începutul lunii ianuarie 2015 prin Ordinul prefectului nr. 15/12.01.2015, a avut în 
vedere comasarea celor două servicii de bază ale instituţiei prin cuprinderea în cadrul 
Serviciului Dezvoltare Economică, Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, Financiar-
Contabilitate, Administrativ şi Achiziţii Publice a Compartimentului Integrare Europeană şi 
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Relaţii Internaţionale şi a Compartimentului Resurse Umane în cadrul Serviciului Juridic, Relaţii 
Publice şi Resurse Umane.  

S-a întocmit statul de funcţii al instituţiei pe anul 2015. Acesta a fost aprobat de 
Ministerul Afacerilor Interne, în calitatea sa de ordonator principal de credite. 

Conform acestui document Instituţia Prefectului a avut la începutul anului 2015, 33 
posturi din care 28 posturi alocate funcţiilor publice şi 5 posturi, personalului contractual. 

Totalul de 28 funcţii publice a cuprins 2 posturi aferente înalţilor funcţionari publici, 2 
posturi aferente funcţiilor publice de conducere şi 24 posturi aferente funcţiilor publice de 
execuţie. 

Din totalul de 5 posturi aferente personalului contractual de-a lungul întregului an 2015, 
postul de referant II pentru activitatea în rândul romilor nu a putut fi ocupat, rămânând 
vacant. 

A fost elaborat Regulamentul de organizare și funcționare a Instituției Prefectului-Județul 
Covasna, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 20/2015. 

Au fost refăcute fișele de post. 
Etapa a II-a: Această etapă, a fost începută la iniţiativa Direcţiei Generale Management 

Resurse Umane din M.A.I. în luna septembrie 2015 şi finalizată în luna decembrie 2015 prin 
Ordinul prefectului judeţului Covasna nr. 262/03.11.2015. 

Această etapă de reorganizare a avut în vedere separarea Compartimentului Financiar-
Contabilitate de serviciul din care făcea parte şi trecerea menţionatului compartiment în 
subordinea prefectului. 

Această etapă de reorganizare s-a făcut cu menţinerea neschimbată a numărului de 
persoane angajate, ca şi precedenta. 

A fost elaborat Regulamentul de organizare și funcționare a Instituției Prefectului-Județul 
Covasna, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 277/2015. 

Au fost refăcute fișele de post. 
Pentru ambele etape de reorganizare, Compartimentul resurse umane, securitate şi 

sănătate a muncii, consiliere şi etică profesională, a elaborat întreaga documentaţie care i-a 
revenit ca sarcină de serviciu, potrivit fişelor postului şi reglementărilor legale, constând în 
elaborarea documentaţiei premergătoare reorganizării, obţinerea avizului Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici pentru funcţiile publice, obţinerea aprobării din partea Direcţiei Generale 
pentru Îndrumarea şi Controlul Instituţiilor Prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne 
(MAI), în vederea elaborării ordinului M.A.I. pentru reorganizare, pe baza căruia s-a întocmit 
proiectul de ordin al prefectului privind reorganizarea instituţiei, însoţit de modificarea 
organigramei, a noului stat de personal, raportări intermediare şi finale către compartimentele 
de specialitate, D.G.I.C.I.P. şi D.G.M.R.U. din M.A.I., etc. 

B. Transmiterea de raportări lunare la M.A.O.- D.G.M.R.U 
Lunar, până la data de 5 ale lunii, au fost transmise la M.A.I.- D.G.M.R.U. documentele 

solicitate conform Ordinului M.A.I. nr. II/2262/2015. În conformitate cu dispoziţiile acestui 
ordin al ministrului afacerilor interne, au fost raportate lunar următoarele: Statul de personal 
pentru luna în curs, situaţia numărului de posturi ocupate şi vacante, structura acestora, 
salariile plătite pentru aceste posturi, dinamica evoluţiei acestora şi a personalului, respectiv 
intrări, ieşiri, promovări, precum şi solicitările de transformare a posturilor ca urmare a 
promovării în carieră a funcţionarilor publici ai instituţiei.  

C. Transmiterea periodică la A.N.F.P. a rapoartelor conform Ordinului A.N.F.P. 
nr. 3753/2015. 

Trimestrial s-au transmis la A.N.F.P. raportări în conformitate cu dispoziţiile Ordinului nr. 
3753/2015 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcționarii publici 
și a implementării procedurilor disciplinare. 

În anul 2015 nu s-au aplicat sancţiuni disciplinare. 
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D. Elaborarea documentaţiilor pentru organizarea unor concursuri de recrutare 
a personalului în funcţii publice sau contractuale sau examene de promovare în 
gradul profesional  

În perioada 17-19 februarie 2015 a avut loc concursul de recrutare organizat în vederea 
ocupării unui post de şofer I. Concursul de recrutare s-a finalizat prin ocuparea postului. 

În data de 16.06.2015 la sediul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 
Pehiculelor Bucureşti a avut loc concursul organizat pentru ocuparea postului de şef serviciu al 
Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Pehiculelor. 
Concursul de recrutare s-a finalizat prin ocuparea postului. 

Compartimentul Resurse umane, securitate şi sănătate în muncă, consiliere şi etică 
profesională a asigurat publicitatea acestui concurs şi de asigurarea participării unui 
reprezentant în comisia de concurs. 

În perioada 2-4 septembrie 2015 a avut loc concursul de recrutare organizat în vederea 
ocupării a două funcţii publice vacante: consilier juridic clasa I, gradul profesional superior–1 
post şi expert clasa I, gradul profesional debutant–1 post.  

Concursul de recrutare s-a finalizat prin ocuparea posturilor. 
Compartimentul Resurse umane, securitate şi sănătate în muncă, consiliere şi etică 

profesională a întocmit pentru ambele concursuri documentaţiile premergătoare, concomitente 
şi de finalizare ale concursurilor. De asemenea, a avut un reprezentant în comisia de concurs. 

Pe de altă parte, în perioada 16-18.02.2015, la sediul Instituţiei Prefectului-judeţul 
Covasna a avut loc examenul de promovare în gradul profesional principal a unui funcționar 
public, care a deţinut funcţia publică de consilier clasa I, gradul profesional asistent. 

Şi în acest caz, Compartimentul resurse umane, securitate şi sănătate a muncii, consiliere 
şi etică profesională s-a ocupat de întocmirea documentaţiilor privind organizarea şi 
desfăşurarea examenului şi în final a ordinului de numire în noua funcţie publică. 

E. Elaborarea documentaţiilor privind numirea, suspendarea, încetarea 
raporturilor de serviciu şi salarizarea personalului instituţiei. 

Compartimentul Resurse umane, securitate şi sănătate în muncă, consiliere şi etică 
profesională s-a ocupat de întocmirea documentaţiilor de numire pentru personalul 
contractual, respectiv, contractul individual de muncă pentru funcţia de şofer şi ordinele de 
numire pentru funcţionarii publici recrutaţi sau promovaţi şi declaraţiile de avere şi interese. 

Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu, Compartimentul Resurse umane, securitate 
şi sănătate în muncă, consiliere şi etică profesională s-a ocupat de completarea documentaţiei 
care i-a revenit în privinţa lichidării pentru pensionarea unui comisar, a 2 agenți principali de 
poliţie şi a transferului unui comisar şef de poliţie, toți din cadrul Serviciului Public Comunitar 
Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Pehiculelor. 

Declaraţiile de avere şi interese ale acestora au fost depuse la sediul Direcţiei Regim 
Permise de Conducere şi Înmatriculare a Pehiculelor de unde au fost direcţionate la Instituţia 
Prefectului-judeţul Covasna în vederea publicării pe internet şi transmiterii la Ageției Naționale 
de Integritate. 

În ceea ce priveşte suspendarea raporturilor de muncă/serviciu au fost întocmite 
documentaţiile legale în ceea ce priveşte suspendarea unui analist programator ajutor IA de la 
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Pehiculelor-
Covasna, precum şi ordinele prefectului de suspendare a unui consilier juridic clasa I, gradul 
profesional superior şi de încetare a suspendării a unui consilier juridic clasa I, gradul 
profesional superior. 

Pentru salarizarea personalului s-au întocmit ordine ale prefectului în două etape, astfel 
cum a fost stabilit prin actele normative de salarizare. 

Etapa I. A avut în vedere salarizarea la nivelul anului 2014, conform OUG nr. 83/2014; 
Etapa a II–a. A avut în vedere salarizarea majorată cu 10%, conform Legii nr. 293/2015. 
Pentru fiecare etapă, s-au întocmit ordinele prefectului pentru salarizare. 
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F. Elaborarea şi colectarea documentaţiei privind evaluarea profesională a 

personalului  
Pentru activitatea depusă în cursul anului 2014, s-au obţinut 31 de calificative „foarte 

bine”, adică tot personalul instituţiei a dobândit acest calificativ. 
G. Primirea, copierea şi transmiterea la A.N.O. a declaraţiilor de avere şi 

interese şi transmiterea lor în format pdf la Cancelaria prefectului în vederea 
publicării acestora pe site-ul instituţiei 

În cursul perioadei mai-iunie 2015, la Compartimentul Resurse Umane, au fost depuse 
declaraţiile de avere şi interese întocmite de înalţii funcţionari publici, funcţionarii publici de 
conducere şi execuţie, personalul contractual încadrat la Cancelaria Prefectului, precum şi 
funcţionarii publici cu statut special din cadrul serviciilor publice comunitare. 

Acestea au fost copiate, anonimizate şi scanate în vederea afişării pe site-ul instituţiei. 
De asemenea au fost evidenţiate în registrele speciale, iar depunătorilor li s-au eliberat dovezi 
de primire. 

Câte o copie certificată a declaraţiilor şi a filei de registru au fost transmise la A.N.I., 
conform prevederilor legale. 

H. Cu privire la aplicarea prevederilor Ordinului nr. 946/2005 al Ministerului 
Finanţelor Publice pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, 
cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru 
dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, în vigoare până la data de 
16.07.2015, respectiv a Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 
400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor 
publice, în vigoare din data de 22.06.2015 

Compartimentul Resurse Umane a activat în anul 2015 şi pentru punerea în aplicare a 
dispoziţiilor Ordinului nr. nr. 946/2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea 
Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la 
entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial. 

În acest sens, numărul de 12 obiective proprii compartimentului şi  numărul de 39 de 
activităţi care contribuie la realizarea obiectivelor stabilite în anul 2014 a fost preluat ca valabil 
şi în anul 2015. 

De asemenea, au fost preluate ca valabile pentru anul 2015 activităţile care pot fi 
procedurate şi numărul de 9 proceduri de lucru. 

Au fost preluate ca valabile şi pentru 2015 riscurile inerente care apar în procesul de 
activitate al compartimentului, stabilite anterior, acestea fiind următoarele: 

a) Încălcarea reglementărilor legale privind stabilirea condiţiilor specifice de participare a 
candidaţilor la concurs; 

b) Erori datorate nerespectării reglementărilor legale în domeniu. 
c) Erori de redactare a documentelor. 
Au fost de asemenea, preluate ca valabile şi pentru anul 2015, căile şi mijloacele de 

minimizare a riscurilor identificate anterior, după cum urmează: 
a) Efectuarea stabilirii condiţiilor specifice în prezenţa unui colectiv format din prefect, 

subprefect şi cei 2 şefi de serviciu din instituţie; 
b) Dublarea nr. de etape de verificare a documentului: 
Etapa 1: verificare la nivel de compartiment; 
Etapa 2: verificare efectuată de şef al Serviciului juridic, Relaţii Publice şi Resurse 

Umane. 
Au fost revizuite cele 19 proceduri operaționale de la nivelul serviciului și au fost 

întocmite 3 proceduri noi. 
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O. Cu privire la desfăşurarea activităţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă, respectiv a aplicării prevederilor Ordinului M.A.O. nr. 32/2014,  

Urmare a numirii noului prefect al judeţului Covasna la data de 06.01.2015, a fost 
solicitată reînoirea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în 
muncă. În acest sens, Serviciul Inspecţia Muncii din Direcţia Generală Management Resurse 
Umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a emis Certificat constatator nr.  
376/12.01.2015, prin care se menţin condiţiile în baza cărora a fost eliberată autorizaţia. 

Au fost întocmite 14 instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru 
personalul Instituţiei Prefectului – judeţul Covasna. 

Pe linia sănătăţii în muncă s-au achiziţionat Dosare medicale, în cadrul cărora au fost 
întocmite, pentru fiecare angajat fişe de identificare a factorilor de risc, profesional, conform 
modelului prevăzut în anexa 3 a H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii 
lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

Au fost completate fişele individuale privind securitatea şi sănătatea în muncă. 
Astfel au fost refăcute tematicile de instruire, respectiv: 
- Tematica pentru instruirea introductiv generală pe linie de securitate şi sănătate în 

muncă ce se execută cu personalul angajat al Institutiei Prefectului-judeţul Covasna; 
- Tematica pentru instruirea la locul de muncă pe linie de securitate şi sănătate în muncă 

ce se execută cu personalul angajat al Institutiei Prefectului-judeţul Covasna; 
- Tematica pentru instruirea periodică pe linie de securitate şi sănatăte în muncă ce se 

execută cu personalul angajat al Institutiei Prefectului-judeţul Covasna. 
De asemenea a fost întocmit Planul privind controlul intern pe linie de S.S.M. la locurile 

de muncă din cadrul serviciilor aflate în structura Instituţiei Prefectului-judeţul Covasna, urmat 
de Raportul privind rezultatele controlului intern pe linie de S.S.M.. la locurile de muncă din 
cadrul serviciilor aflate in structura Institutiei Prefectului-judeţul Covasna. 

 De asemenea, a fost întocmit şi transmis la M.A.I. Raportul privind modul de aducere la 
îndeplinire a măsurilor stabilite de colectivul de control al Ministerului Afacerilor Interne. 

Pentru activitatea pe această linie în cursul anului 2015, a fost transmis la M.A.I raportul 
privind desfăşurarea activităţilor de prevenire şi protecţie în anul 2014, întocmit în baza 
prevederilor art. 18 din OMAI nr. 32/2014. 

J.  Cu privire la aplicarea prevederilor Ordinelor Prefectului Județul Covasna 
nr. 33/2015 privind aprobarea Regulamentului de realizare a acţiunilor de 
îndrumare, verificare şi control la sediul unităţilor administraţiei publice locale din 
Judeţul Covasna, precum şi a tematicii de control și nr. 34/2015 privind stabilirea 
calendarului acţiunilor de îndrumare, verificare şi control la sediul unităţilor 
administraţiei publice locale din Judeţul Covasna, în anul 2015: 

 În cursul anului 2015, funcţionarii publici ai Compartimentul Resurse Umane au 
participat la activităţile de îndrumare, verificare şi control pe linia de management resurse 
umane, în cadrul comisiilor formate împreună cu 2 consilieri juridici, prin deplasare la sediile 
unităţilor administraţiei publice locale din judeţul  Covasna.  

 În urma verificărilor care au avut loc la sediile primăriilor localităţilor din judeţ, în 
general, se constată o îmbunătăţire a activităţii desfăşurate pe acestă linie şi o mai mare 
implicare a primarilor, secretarilor sau funcţionarilor publici responsabili. 

 Au fost verificate 12 localităţi, timpul alocat fiecărui control fiind de aproximativ 16 ore: 
8 ore fiind alocate controlului propriu-zis şi 8 ore întocmirii raportului de constatare. 

K. Cu privire la activităţile privind punerea în aplicare a prevederilor Ordinului 
M.A.O. nr. 86 din 12 iunie 2013 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 
prevenire a corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Onterne 

 Sub nr. ad. 16552/09.01.2015 a fost transmis către Direcţia Generală pentru 
Îndrumarea şi Controlul Instituţiilor Prefectului Inventarul măsurilor preventive anticorupţie şi 
indicatorii de evaluare la nivelul Instituţiei Prefectului-judeţul Covasna pe semestrul II 2014 şi 
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sub nr. 8458/08.07.2015, Inventarul măsurilor preventive anticorupţie şi indicatorii de 
evaluare la nivelul Instituţiei Prefectului-judeţul Covasna pe semestrul I din 2015. 

 Registrul riscurilor de corupţie pe 2015 a fost trasnsmis sub nr. 4019/13.03.2015 
Serviciului Anticorupţie Covasna.  

Rapoartele privind activitatea privind anticorupţia care au fost transmise semestrial la 
Direcţia Generală pentru Îndrumarea şi Controlul Instituţiilor Prefectului din cadrul MAI, au 
avut în vedere următoarele aspecte: 

 -  Inventarul măsurilor preventive anticorupţie şi indicatorii de evaluare la nivelul 
instituţiei prefectului - judeţul covasna - pe semestrul respectiv; 

- Anexa privind Incidentele de integritate pentru semestrul respectiv;; 
- Situaţia personalului din cadrul Instituţiei Prefectului-judeţul Covasna care a făcut 

avertizări în interes public în perioada semestrială indicată;  
- Situaţia centralizatoare la nivelul Instituţiei Prefectului-judeţul Covasna a sumelor 

acordate de instanţele de judecată cu titlul de despăgubiri pentru prejudicii cauzate instituţiei 
prin săvârşirea de fapte penale în semestrul respectiv. 

L. Atribuţii specifice care derivă din calitatea de secretar în cadrul structurii de 
securitate, în conformitate cu prevederile Ordinului Prefectului judeţului Covasna 
nr. 299/11.11.2010, art. 31 din H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea standardelor 
naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România.  

Pe această linie, un consilier superior din cadrul compartimentului a asigurat în anul 
2015, îndeplinirea următoarelor activităţi: 

- îndeplinirea atribuţiilor de secretariat pentru activităţile structurii de securitate a 
Instituţiei Prefectului – judeţul Covasna; 

- primirea, înregistrarea şi distribuirea pe bază de semnătură a documentelor conţinând 
informaţii clasificate, sosite pe adresa Instituţiei Prefectului – judeţul Covasna de la alte 
autorităţi şi instituţii publice; 

- expedierea, transportul şi predarea, în condiţii de securitate a documentelor conţinând 
informaţii clasificate, emise de Instituţia Prefectului – judeţul Covasna;  

- multiplicarea documentelor ce conţin informaţii clasificate în conformitate cu 
prevederile art. 66, 67, 68 şi 69 din H.G. nr. 585/2002. 

  M. Îndeplinirea atribuţiilor privind perfecţionarea profesională a personalului 
instituţiei / Programe  de perfecţionare profesională organizate de Agenţia 
Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) în parteneriat cu alte organizaţii, şi 
tematicile programelor de perfecţionare profesională.  

În cursul anului 2015, 6 funcţionari publici au urmat programe de perfecţionare, astfel:  
1. Șeful de serviciu a urmat cursul intitulat ,, Control managerial intern. Ordinul 

S.G.G. nr. 400/2015” în perioada  16 – 21 noiembrie 2015. 
2. Un consilier juridic superior a urmat cursul intitulat ,,Bazele administraţiei 

publice.Adoptarea şi emiterea actelor administrative” în perioada 23 – 28 noiembrie 2015. 
3. Un consilier superior a urmat cursul intitulat - ,,Etică şi integritate publică ” în 

perioada 14 – 19 decembrie 2013. 
4. Un consilier superior a urmat cursul intitulat ,,Management financiar şi 

gestionarea patrimoniului” în perioada 13 – 17 iulie 2015 și cursul „Procesul achiziţiilor publice 
în cadrul absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune. Transfer de expertiză în cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne” 06-09 octombrie 2015;  

5. Un expert debutant a urmat cursul intitulat ,, Procesul achiziţiilor publice în cadrul 
absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune. Transfer de expertiză în cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne” în perioada 06-09 octombrie 2015; 

6. Subprefectul județului a urmat în perioada  22 – 26 iunie 2015 cursul intitulat 
,,Managementul situaţiilor de urgenţă”, organizat de M.A.I. 
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N. Îndeplinirea altor atribuţii în domeniul resurselor umane şi 
managementului acestora. 

- întocmirea, completarea şi ţinerea evidenţei la zi a dosarelor profesionale şi a 
registrului de evidenţă al funcţionarilor publici în format electronic, în conformitate cu 
prevederile H.G. nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- întocmirea, completarea şi ţinerea evidenţei la zi a dosarelor profesionale pentru 
personalul contractual, precum şi a registrului de evidenţă a salariaţilor contractuali în format 
electronic; 

- întocmirea lunară a condicii de prezenţă şi a pontajului personalului pentru înaintarea 
acestuia la Compartimentul financiar-contabil în vederea salarizării; 

- eliberarea de adeverinţe şi copii ale documentelor profesionale ale angajaţilor 
instituţiei; 

- întocmirea situaţiei privind preluarea şi transmiterea datelor referitoare la personalul 
instituţiei, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 186/1995, republicată; 

- vizarea semestrială a legitimaţiilor personalului prefecturii; 
- asigurarea îndeplinirii prevederilor legale la acordarea concediilor de odihnă, a 

concediului de odihnă suplimentar plătit, a concediilor de studii, a permisiilor, învoirilor plătite 
şi a concediilor fără plată; 

- asigurarea respectării duratei timpului de lucru, a evidenţei orelor lucrate în condiţii 
deosebite, speciale şi alte condiţii şi respectarea prevederilor legale cu privire la reducerea sub 
8 ore a timpului de lucru zilnic. 

            - asigurarea activităţii de relaţii cu publicul conform H.G. 1723/2004 modificată 
prin H.G. 1487/2005, conform programării şi programului prevăzut în anexa la Ordinul 
Prefectului.  

- întocmirea şi realizarea documentaţiei pentru abonament căsuţa poştală, precum şi a 
delegaţiilor pentru persoanele desemnate să ridice trimiterile poştale simple şi înregistrate 
sosite pentru unitate sau salariaţii ei la adresa instituţiei prefectului. 

S-a pus în aplicare Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. II/3844/15.07.2013 privind 
eliberarea şi gestionarea legitimaţiilor de serviciu pentru personalul nou angajat din cadrul 
Instituţiei Prefectului - judeţul Covasna. 

O. Reorganizarea Comisiei de disciplină și a Comisiei paritare 
Prin Ordinul Prefectului Județului Covasna nr. 248/2015 au fost desemnați reprezentații 

Prefectului Județului Covasna în cadrul Comisiei de disciplină de la nivelul Instituției 
Prefectului-Județul Covasna, în temeiul prevederilor HG nr. 1344/2007 privind normele de 
organizare și funcționare a comisiilor de disciplină. 

Prin Ordinul Prefectului Județului Covasna nr. 249/2015 au fost desemnați reprezentații 
Prefectului Județului Covasna în cadrul Comisiei paritare de la nivelul Instituției Prefectului-
Județul Covasna, în temeiul prevederilor HG nr. 833/2007 privind normele de organizare și 
funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective. 

Prin Ordinul Prefectului Județului Covasna nr. 258/2015 s-a constituit Comisia de 
disciplină de la nivelul Instituției Prefectului-Județul Covasna. 

Prin Ordinul Prefectului Județului Covasna nr. 259/2015 s-a constituit Comisia paritară de 
la nivelul Instituției Prefectului-Județul Covasna.  

P. Participarea funcționarilor publici în cadrul unor comisii de concurs și 
comisii de soluționare a contestațiilor:  

În anul 2015, funcționarii publici din cadrul Instituției Prefectului-Județul Covasna au 
participat ca reprezentanți desemnați de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici în 
cadrul a 171 comisii de concurs și comisii de soluționare a contestațiilor organizate pentru 
recrutarea sau promovarea unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului de la nivelul unităților administrativ teritoriale din județ sau la nivelul unor servicii 
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publice deconcentrate. Monitorizarea și comunicarea deciziilor ANFP de numire în comisiile sus-
menționate s-a realizat prin intermediul Compartimentului Resurse umane, securitate şi 
sănătate în muncă, consiliere şi etică profesională De asemenea, funcționarii publici din cadrul 
instituției au participat în calitate de reprezentanți ai prefectului  în cadrul a 7 comisii de 
concurs și comisii de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unor posturi de secretar al 
unității administrativ-teritoariale. 

 
5. Alte activități desfășurate la nivelul Serviciului Juridic, Soluționarea 

Petițiilor și Resurse Umane: 
A. Elaborarea proiectelor de acte normative supuse spre aprobare la nivelul 

Guvernului. 
În cursul anului 2015 au fost elaborate şi înaintate, în colaborare cu Consiliul Judeţean 

Covasna un număr de 14 proiecte de acte normative, în vederea supunerii spre aprobare 
Guvernului României. 

Sub aspectul obiectului proiectelor, putem enumera:  
- transmiterea dreptului de proprietate asupra unor bunuri din domeniul public al statului 

în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale,  
- aprobarea stemelor unităților administrativ-teritoriale 
-modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public etc. 
S-a asigurat difuzarea unor instrucțini emise de Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice privind modul de întocmire a proiectelor de acte normative și a 
documentației aferente acestor proiecte, cu privire la atestarea domeniului public al unităților 
administrativ-teritoriale, modificarea și completarea acestuia, respectiv trecerea unor bunuri 
din domeniul public al statului în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale. 

B. Protecţia datelor cu caracter personal 
În anul 2015 s-a continuat procesul de implementare a cadrului orgnizatoric necesar 

pentru desfăşurarea activităţii cu respectarea normelor legale în materia protecţiei datelor cu 
caracter personal. 

În cursul lunii mai 2015 a fost efectuat un control la nivelul Instituției Prefectului-Județul 
Covasna de către reprezentanții Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal.  

Urmare a măsurile dispuse în urma controlului, au fost revizuite procedurile PL-03 privind 
activitatea de aplicare a apostilei pe actele administrative, PL-05 privind primirea, verificarea și 
soluționarea petițiilor, PL-06 privind analizarea şisoluţionarea documentaţiilor depuse spre 
validare/aprobare la Comisia Judeţeană Covasna pentru stabilirea dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor, PL-09 privind verificarea legalităţii dispoziţiilor ce au ca obiect 
acordarea de despăgubiri în temeiul Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, PL-10 privind 
exercitarea atribuțiilor prefectului legate de organizarea şi desfăşurarea referendumurilor şi a 
alegerilor locale, parlamentare şi prezidenţiale. A fost întocmită Procedura PL-11 privind 
primirea, înregistrarea, expedierea și arhivarea corespondenței. 

De asemenea, au fost refăcute formularele de cereri utilizate de Serviciul Public 
Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Pehiculelor Covasna, în sensul 
informării persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, conform 
prevederilor art. 12 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările și 
completările ulterioare.  
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C. Asigurarea secretariatului Comisiei județene pentru atribuirea/schimbarea 
de denumiri: 

Comisia județeană pentru atribuirea de denumiri este constituită prin Ordinului Prefectului 
Județului Covasna nr. 166/04.07.2012 și are următoarea componență: 

 - directorul Direcției pentru Cultură Culte și Patrimoniu Național Covasna 
-  un profesor de istorie 
- un istoric/muzeograf 
- un istoric 
- un director al unui muzeu. 
Secretariatul comisiei este asigurat de un consilier juridic din cadrul Serviciului Juridic, 

Relații Publice și Resurse Umane. 
În anul 2015, Comisia a avut două ședințe, în datele de 02.07.2015 și 17.09.2015 și a  

emis 5 avize: 
-Avizul favorabil nr. ad. 8392/02.07.2015 la solicitarea Consiliului local Zăbala privind 

atribuirea denumirii unor străzi în Comuna Zăbala 
-Avizul nefavorabil nr. ad. 6505/2/02.07.2015 la solicitarea Consiliului local Covasna 

privind atribuirea denumirii ”Ignacz Rozsa” Centrului Cultural Covasna 
-Avizul favorabil nr. ad. 6505/1/02.07.2015 la solicitarea Consiliului local Covasna privind 

atribuirea denumirii ”Iordan Popica” Sălii de Sport din Orașul Covasna 
-Avizul favorabil nr. ad. 11906/17.09.2015 la solicitarea Consiliului local Ozun  privind 

atribuirea denumirii unor străzi din localitățile Ozun și Bicfalău 
-Avizul nefavorabil nr. ad. 11047/17.09.2015 la solicitarea Consiliului local Tg. Secuiesc 

privind atribuirea denumirii ”Wass Albert” unei străzi din Municipiul Târgu Secuiesc. 
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OO. SERVOCOULUO DEZVOLTARE ECONOMOCĂ, MONOTOROZAREA SERVOCOOLOR 
PUBLOCE DECONCENTRATE, FONANCOAR–CONTABOLOTATE, ADMONOSTRATOV ŞO 
ACHOZOŢOO PUBLOCE 

 
REALOZĂRO ÎN DOMENOUL PROPROU DE COMPETENŢĂ  
Activitatea Serviciului dezvoltare economică, monitorizarea serviciilor publice 

deconcentrate, financiar–contabilitate, administrativ şi achiziţii publice s-a desfăşurat  până la 
data de 3.11.2015 conform vechiului regulament de organizare şi funcţionare al instituţiei în 
conformitate cu  Ordinul Prefectului judeţului Covasna nr. 141/18.05.2013 - cu foarte mare 
dificultate, ca urmare a lipsei personalului din cadrul serviciului: prin vacantarea uni post, 
respectiv cel de achiziţii publice şi desfiinţarea unui post, cel pentru realizarea activităţii de 
secretariat din cadrul compartimentului dezvoltare economică şi monitorizarea serviciilor 
publice deconcentrate. 

Structura organizatorică pană la data de 3.11.2015  s-a prezentat astfel:  
1.Compartimentul dezvoltare economică şi monitorizarea serviciilor publice deconcentrate 
2.Compartimentul financiar-contabilitate şi administrativ, 
3. Atribuţiile compartimentului de achiziţii prin desfiinţarea acestuia au fost preluate prin 

cumularea cu alte atribuţii de un alt funcţionar public. 
În conformitate cu Ordinului Prefectului judeţului Covasna nr. 262/3.11.2015 privind 

reorganizarea Instituţiei Prefectului judeţul Covasna, Serviciul dezvoltare economică şi 
monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, financiar–contabilitate, administrativ şi achiziţii 
publice s-a transformat în Serviciul dezvoltare economică şi monitorizarea serviciilor publice 
deconcentrate, patrimoniu, administrativ şi achiziţii publice cu următoarea structură 
organizatorică: 

1. Compartimentul dezvoltare economică şi monitorizarea serviciilor publice 
deconcentrate 

2.  Compartimentul patrimoniu şi administrativ, 
3.. Compartimentul de achiziţii publice. 
Activitatea serviciului se desfăşoară în continuare cu dificultate în ceea ce priveşte 

realizarea lucrărilor de secretariat pentru serviciu, cât şi pentru subprefect urmare a desfiinţării 
postului care asigura atribuţiile acestor lucrări. 

Au fost întocmite planuri de activitate pentru fiecare lună, şi în funcţie de acestea au fost 
întocmite rapoarte de activitate lunare de către fiecare funcţionar public pentru activităţile 
desfăşurate, avizate de şeful ierarhic superior şi aprobate de subprefect, ulterior fiecare 
funcţionar a înregistrat individual şi a prezentat lunar raportul de activitate, creând astfel 
argumentele acordării calificativelor anuale. 

 
 
OO.1. Compartimentul dezvoltare economică şi monitorizarea serviciilor publice 

deconcentrate 
Atribuţiilor ce revin prefectului conform Legii nr. 340/2004 privind Instituţia Prefectului şi 

H.G. 460/2006 pe linia conducerii serviciilor publice deconcentrate şi ale celorlalte organe ale 
administraţiei centrale din unităţile administrativ – teritoriale şi a realizării  în judeţ a 
obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare sunt realizate de către Compartimentul 
Dezvoltare Economică, Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate conform regulamentului 
de organizare şi funcţionare al instituţiei.  

Activitatea depusă în anul 2015 de personalul compartimentului a presupus o permanentă 
şi laborioasă comunicare cu serviciile publice deconcentrate, în mod special în vederea 
îndrumării responsabililor pentru a realiza raportări corespunzătoare, structurate unitar, care 
să cuprindă informaţii cât mai complete şi la obiect.  
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Analizând în ansamblu rezultatele monitorizării serviciilor publice deconcentrate pe 
parcursul anului 2015, se constată următoarele: 

1. relaţia Instituţiei Prefectului – Judeţul Covasna cu serviciile publice deconcentrate este 
bună, atât în furnizarea de informaţii, cât şi în soluţionarea diverselor probleme apărute şi care 
necesită o rezolvare rapidă. 

2. în ciuda eforturilor depuse, colaborarea cu primăriile din judeţ în vederea obţinerii unor 
date sau materiale documentare este încă deficitară. 
 

Realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare şi 
dispune măsuri pentru îndeplinirea acestora 

 
 
� A fost  întocmit „Planul de acţiuni al judeţului Covasna pentru anul 2015” 

pentru realizarea la nivelul judeţului Covasna a obiectivelor cuprinse în Programul de 
Guvernare este un document programatic, structurat pe domeniile cuprinse în Programul de 
guvernare. Documentul a fost prezentat în şedinţa Colegiului prefectural spre aprobare, fiind 
adoptat prin consens în data de 26.03.2015, monitorizarea acestuia realizându-se trimestrial, 
concretizându-se în 4 rapoarte trimestriale. 

În urma monitorizării Planului de acţiuni s-a constatat că în anul 2015 din totalul de  531 
acţiuni propuse nu au fost realizate 50. 

Nerealizarea unor acţiuni propuse s-a datorat lipsei fondurilor, în special la realizarea 
lucrărilor de infrastructură de interes judeţean şi local precum şi reorganizării unor servicii 
publice deconcentrate  şi abrogării unor acte normative.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���� Conform art. 6, alin. 1, lit. f) din H.G. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale 

Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, actualizată, la începutul anului 
2013 a fost întocmit „Raportul privind starea generală economico-socială a judeţului 
Covasna în anul 2014”. 

Această lucrare a fost structurată pe optsprezece capitole, având ca principale domenii: 
politica fiscal-bugetară, justiţie şi politici anticorupţie, educaţie, sănătate, piaţa muncii, 
asigurări sociale, familia şi protecţia copilului, sport şi tineret, protecţia consumatorilor, mediul 
de afaceri, infrastructura de transport, cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare, agricultura şi 
dezvoltarea rurală, proprietate şi cadastru, politici de dezvoltare regională, infrastructura 
publică de interes local şi turism, protecţia mediului înconjurător, ordine publică şi siguranţa 
cetăţeanului, cultura şi patrimoniul naţional, apărare naţională. 

Stadiul realizării Planului de acţiuni pe anul 2015 

comparativ cu anul 2014
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Pentru realizarea acestui raport au fost transmise adrese către cele 22 servicii publice 
deconcentrate şi 19 organe ale administraţiei centrale organizate la nivel teritorial precum şi 
altor instituţii (biblioteca judeţeană, muzee, centru de cultură, extensia Universităţii Babeş-
Bolyai) a căror activitate pe anul 2014 a fost reflectată în lucrare. Raportul privind starea 
economico-socială a fost transmis Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Direcţiei Generale 
pentru Relaţiile cu Instituţiile Prefectului.  

 
���� Conform adreselor noastre s-a solicitat instituţiilor publice (Consiliului Judeţean 

Covasna – Serviciul de Administrare a drumurilor Judeţene, Direcţiei de Sănătate Publică, 
Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Braşov - Secţia Drumuri Naţionale Sf. Gheorghe, 
Agenţiei de Protecţia Mediului, Garda Naţională de Mediu – Serviciul Comisariatul Judeţean 
Covasna, Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Judeţeană Covasna, 
Inspectoratului Judeţean în Construcţii Covasna, operatorilor economici S.C. Distrigaz Sud 
Reţele S.R.L., S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Sucursala Covasna, S.C. Gospodărie 
Comunală S.A. – Operator Regional Judeţul Covasna), precum şi unităţilor administrativ 
teritoriale Programul întocmit pentru perioada iernii, astfel încât să fie evitate producerea de 
întreruperi în activitatea economică şi socială a judeţului. 

Au fost centralizate planurile de acţiune primite, fiind întocmit „Planul operativ de 
acţiune pe timpul iernii 2015-2016”, care a fost supus dezbaterii Comitetului Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă în data de 12.11.2015, aprobat prin Hotărârea C.J.S.U. nr. 
9/12.11.2015 şi transmis Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia Generală pentru Îndrumarea 
şi Controlul Instituţiei Prefectului. 

Totodată, a fost întocmită o situaţie cu utilajele de deszăpezire care sunt în dotarea 
fiecărei unităţi administrativ teritoriale, anexată la Planul operativ de acţiune pe timpul iernii 
2015-2016.  

La solicitarea MAI s-a întocmit situaţia centralizată a contractelor de deszăpezire pentru 
drumurile naţionale, judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale. 

Astfel, pentru perioada noiembrie 2015-martie 2016, la nivelul drumurilor naţionale a fost 
încheiat un contract de deszăpezire cu SC CONFOREST SRL Braşov, la nivelul drumurilor 
judeţene, pentru cele 5 baze de deszăpezire s-au încheiat 3 contracte de deszăpezire, 
respectiv SC Drumuri şi Poduri Covasna SA, SC Ifcor SA şi SC Rîcîiaş Impex SRL iar la nivelul 
drumurilor comunale 9 primării au încheiat contracte cu următoarele societăţi comerciale: SC 
Drumuri şi Poduri Covasna SA, SC Constructorul Băţani SRL, SC Primarus Trans SRL, SC 
Ambitus SRL, SC Trio Impex SRL, SC Torro Impex SRl şi SC Gal Trans Impex SRL. Pentru 
drumurile municipale şi orăşeneşti au fost încheiate contracte cu SC TEGA SA, SC Gos Trans 
Com SRL, SC Avra Trans SRL, SC Rîcîiaş SRL. În urma acestor contracte toată reţeaua de 
drumuri din judeţ este acoperită în procent de 100%  

 A fost monitorizată activitatea pe timpul iernii conform planului susţinut şi aprobat, fiind 
întocmite raportări periodice către MAI – DGICIP privind situaţia stocurilor de materiale 
antiderapante, problemele apărute pe raza judeţului atât pe drumurile naţionale cât şi 
judeţene şi comunale. 

 
� Derularea Programului “Lapte-corn” 
Conform OUG nr. 96/2002 cu modificările şi completările ulterioare, se acordă gratuit 

produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-PIII din învăţământul de stat 
precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore. 

Prin Ordinul prefectului nr. 224/07.09.2015, s-a actualizat componenţa nominală a 
Comisiei judeţene pentru acordarea produselor lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele 
I-PIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru grădiniţele de stat şi private cu 
program normal de 4 ore care s-a întrunit în luna septembrie 2015 în vederea stabilirii unor 
măsuri pentru remedierea unor deficienţe privind etichetarea produselor de panificaţie. 
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Numărul de beneficiari în anul şcolar 2015-2016 este de circa 24.707 elevi şi copii 
preşcolari. 

În anul 2015, acest program s-a derulat în baza contractului multianual încheiat de către 
Consiliul Judeţean Covasna cu S.C. Dorna S.A. Patra Dornei pentru distribuţia produselor 
lactate şi cu  S.C. Pam-Abacs S.R.L. Bicfalău (Ozun) pentru distribuţia produselor de 
panificaţie.    

Conform H.G. nr. 979/2015 programul de distribuire a fructelor în anul şcolar 2015-2016 
se va derula pentru o perioadă de 88 zile de şcolarizare de la data încheierii contractului. La 
nivelul judeţului Covasna procedura de achiziţie este încă în curs de derulare, numărul 
beneficiarilor acestui program fiind de 20.421 elevi (clasa pregătitoare – clasa a PIII-a).  

 
� A fost monitorizat programul operaţional pentru ajutorarea persoanelor defavorizate 

P.O.A.D. 2014, conform H.G. nr. 799/2014 – prin desemnarea persoanelor responsabile prin 
Ordinul Prefectului nr. 261/17.11.2014.  

La nivelul judeţului Covasna s-a început distribuirea produselor începând cu data de 10 
decembrie 2014, fiind finalizat în cursul lunii aprilie 2015.  

Rezultatele finale ale procesului de distribuire a produselor alimentare au fost centralizate 
la încheierea programului (după finalizarea distribuirii produselor persoanelor aflate pe listele 
suplimentare). Numărul persoanelor care au beneficiat de aceste ajutoare în baza cupoanelor 
distribuite prin oficiile poştale şi a listelor suplimentare, a fost de 34.749 din care: 8498 copii 
cu vârsta de până la 15 ani, 6402 persoane cu vârsta de peste 65 ani, 15966 femei şi 3504 
persoane cu dizabilităţi. 

Numărul pachetelor recepţionate conform contractului de furnizare a fost 72998 cutii 
după cum urmează: 

- 56191 cutii pe lista de cupoane  
- 6977 pe liste suplimentare 
- 9838 pe lista de suplimentare (realizată în urma compensărilor între 

primării din soldul existent). 
Pentru derularea programului P.O.A.D. 2015 prin Ordinul prefectului nr. 222/07.09.2015 

au fost nominalizate persoanele din cadrul instituţiei responsabile cu monitorizarea acestuia. 
Până la această dată programul P.O.A.D. 2015 nu a început. 

 
���� Realizarea anchetelor economice 
Au fost realizate trimestrial anchete economice conform eşantionului şi a formularului 

transmis de Ministerul Economiei – Comisia Naţională de pentru un număr de 11 societăţi 
comerciale: S.C. SECUIANA S.A. Tg. Secuiesc, S.C. EL-CO S.A. Tg. Secuiesc, SC BERTIKRIS 
SRL Sf. Gheorghe, SC D-TOYS SRL Sf. Gheorghe, SC DUNAPACK RAMBOX PRODIMPEX SRL Sf. 
Gheorghe, S.C. COPALACT S.A. Sf. Gheorghe, S.C. TRANSILPANIAN TROUSERS COMPANY TC 
S.R.L. Sf. Gheorghe, S.C. TORRO IMPEX S.R.L. Lemnia şi S.C. SKAT KART S.R.L. Tg. Secuiesc, 
S.C. NEW FASHION SA Tg. Secuiesc, S.C. ZARAH MODEN SRL Tg. Secuiesc.  

Formularele economice constau în aprecierea indicatorilor la nivel de întreprindere: 
producţie industrială, stocuri de produse finite şi materii prime, grad de utilizare a capacităţilor 
de producţie, preţul produselor, volumul comenzilor pe piaţa internă şi externă, număr 
salariaţi, nivel profit, volumul creditelor restante, nivelul investiţiilor, etc. Toate datele 
întreprinderilor fiind confidenţiale sunt analizate şi centralizate de Ministerul Economiei – 
Comisia Naţională de Prognoză. 
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Cu privire la acţiunile de cooperare cu autorităţile administraţiei publice 
centrale, cu structurile deconcentrate ale acestora şi cu autorităţile administraţie 
publice locale  

 
� Relaţia cu administraţia publică locală şi autorităţi ale administraţiei publice centrale 

(ministere, agenţii guvernamentale, etc.) s-a concretizat prin întâlniri, adrese, circulare, etc., 
prin care s-au transmis instituţiilor centrale rapoarte, sinteze, informări şi analize în legătură cu 
activitatea desfăşurată, sau anumite aspecte ale activităţii. Putând enumera următoarele: 

- în anul 2015 urmarea videoconferinţelor organizate de MAI şi alte ministere, au fost 
realizate următoarele activităţi: convocarea instituţiilor cu responsabilităţi, pregătirea 
materialelor în funcţie de tematica anunţată şi urmărirea aplicării măsurilor dispuse după caz; 

- intervenţie la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru analizarea încadrării în 
numărul de posturi alocat judeţului Covasna, respectiv suplimentarea acestora pentru unităţile 
finanţate din bugetul consiliilor locale;  

- la solicitarea Ministerului Fondurilor Europene, a fost întocmită lista proiectelor (10 
proiecte) în sectorul apă-canal acre pot fi transferate spre finanţare prin POS-MEDIU 2007-
2013;   

- intervenţie la Ministerul Finanţelor Publice pentru suplimentarea fondurilor buget 
primăria Ozun şi Turia;  

- urmare a solicitărilor Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice:  
● s-a întocmit situaţia centralizată privind spaţiile de cazare disponibile în situaţii de 

urgenţă la nivelul unităţilor administrativ teritoriale; 
● s-a centralizat situaţia privind problemele cu care se confruntă autorităţile administraţiei 

publice locale aflate în imposibilitatea asigurării contribuţiilor proprii şi a cheltuielilor neeligibile 
aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile; 

● centralizarea situaţiei privind necesarul de microbuze destinat transportului elevilor din 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. La nivelul judeţului Covasna au fost repartizate 
2 autobuze tip 28+2 locuri (Sf. Gheorghe, Întorsura Buzăului), 11 microbuze tip 16+1 locuri 
pentru Aita Mare, Brăduţ, Dobârlău, Moacşa, Tg. Secuiesc, Baraolt, Covasna, Ozun, Poian, 
Reci, Sânzieni. A fost solicitată o suplimentare de autobuze 28+2 locuri pentru 5 localităţi 
(Ilieni, Belin, Sf. Gheorghe, Tg. Secuiesc şi Pâlcele); 

● s-a întocmit situaţia privind necesarul de linii electrice la nivelul judeţului Covasna 
pentru conectarea populaţiei; 

● s-au contactat primarii unităţilor administrativ teritoriale care au în derulare proiecte în 
cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală pentru semnarea actelor adiţionale la 
contractele de finanţare aferente obiectivelor de investiţie; 

- la solicitarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Pârstnice – 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie a fost întocmită  o 
situaţie la nivelul judeţului referitoare la numărul copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în 
străinătate; 

- s-a transmis circulară autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la încheierea 
sau reînnoirea contractelor de prestări servicii cu unităţi specializate în ecarisarea teritoriului; 

- întocmire situaţie centralizată referitoare la echipamentele de transport pe cablu 
(teleschi, telescaun), listă pârtii de schi solicitată de către MAI – Departamentul pentru Situaţii 
de Urgenţă;   

- întocmirea şi transmiterea la MAI a informării privind stadiul de îndeplinire a 
angajamentelor MAI cu privire la stadiul de îndeplinire a angajamentelor MAI rezultate din 
programul de guvernare 2013-2016, informare ce a cuprins activităţile reprezentative 
desfăşurate şi problemele identificate din domeniul de activitate al structurilor MAI la nivelul 
judeţului;   
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- centralizarea datelor pentru întocmirea Raportului privind efectele calamităţilor naturale 
produse în perioada 14 – 21 mai 2014, 25 – 31 mai 2015; 

- evaluare soft-uri şi echipamente IT la nivelul Instituţiei Prefectului Judeţului Covasna; 
- s-a întocmit o situaţie centralizată la nivelul judeţului privind identificarea suprafeţelor 

pentru împădurire şi necesarul de puieţi pentru plantare; 
- intervenţie la Primăria municipiului Sf. Gheorghe pentru alocarea fondurilor necesare 

pentru reparaţii curente la Colegiul Naţional „Mihai Piteazul”;  
- circulară primării privind depunerea formularului 401 conform O.G. nr. 92/2003 privind 

Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare. 
 
● Au fost transmise către autorităţile administraţiei publice locale implicate, precum şi 

serviciilor publice deconcentrate şi celorlalte organe ale administraţiei centrale organizate la 
nivelul judeţului  Covasna, invitaţii la manifestările organizate de Instituţia Prefectului - Judeţul 
Covasna, în colaborare cu reprezentanţii în teritoriu ai Ministerului Apărării Naţionale la 
festivităţile organizate, după cum urmează:  

- ZIUA UNIRII - 24 Ianuarie 2015, la Grupul STATUAR „MIHAI PITEAZUL„ din municipiul 
Sfântu Gheorghe;  

- ZIUA  EROILOR organizată în 21 mai 2015 la  MONUMENTUL OSTAŞULUI ROMÂN din 
Sfântu Gheorghe, MONUMENTUL OSTAŞULUI ROMÂN din Covasna, MONUMENTUL EROILOR  
din Întorsura Buzăului, MONUMENTUL EROILOR  din Barcani, MONUMENTUL EROILOR din Sita 
Buzăului, CIMITIRUL EROILOR din Araci, MONUMENTUL EROILOR JANDARMI din Aita Mare, 
CIMITIRUL EROILOR din Dobolii de Jos, TROIŢA GENERALULUI GRIGORE BĂLAN din Arcuş , 
MONUMENTUL OSTAŞILOR ROMÂNI din  Aita Seacă, MONUMENTUL „LOCOTENENT PĂIŞ 
DAPID” din Sfântu Gheorghe ;  

- ZIUA ELIBERĂRII ORAŞULUI SFÂNTU GHEORGHE” organizată în data de 8 septembrie 2015; 
- ZIUA ARMATEI ROMÂNE organizată în 25 Octombrie 2015, la MONUMENTUL 

OSTAŞULUI ROMÂN – Sfântu Gheorghe; 
- ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI, organizată în perioada 29 noiembrie – 1 decembrie 

2015, prin manifestări la: „MONUMENTUL OSTAŞULUI ROMÂN” din oraşul Covasna, 
MONUMENTUL EROILOR din Întorsura Buzăului, „Monumentul lui Mihai Piteazul” din comuna 
Breţcu; TROIŢA EROILOR NEAMULUI din incinta Bisericii „Pogorârea Duhului Sfânt” din Tg. 
Secuiesc şi la Grupul STATUAR „MIHAI PITEAZUL” din municipiul Sfântu Gheorghe. 

 
 
���� Activitatea de analizare şi propunere spre aprobare a Planurilor de 

intervenţie în caz de incendii de pădure, în conformitate cu prevederile pct. 1.2.6. 
din Ordinul Ministrului Apelor Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr.1.654/2000, 
privind aprobarea „Normelor de prevenire şi stingere a incendiilor din fondul 
forestier„ 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 
cu modificări şi completări ulterioare, a Ordinului comun nr. 163/2007, pentru aprobarea 
Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, precum şi a Ordinului comun MADR şi MAI 
nr. 551/2006 şi respectiv nr.1475/2006, pentru aprobarea Regulamentului privind 
monitorizarea şi gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindină şi secetă severă, a 
Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă în domeniul fitosanitar – invazii ale 
agenţilor de dăunare şi contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar şi a 
Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure,    

 În cursul anului 2015 au fost avizate de către Grupul de suport tehnic pentru gestionarea 
situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure şi aprobate de către Preşedintele  
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Planurile de intervenţie în păduri şi 
organizarea apărării împotriva incendiilor de pe raza Ocoalelor Silvice Breţcu, Comandău, 
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Covasna şi Tălişoara, toate aflate în subordinea Direcţiei Silvice Covasna.  Nici un Ocol Silvic 
privat nu a înaintat spre avizare şi aprobare, în conformitate cu prevederile legale, planurile de 
intervenţie în păduri.      
 

 
Exercitarea prevăzută de lege privind conducerea serviciilor publice 

deconcentrate, respectiv îndeplinirea atribuţiilor ce revin conform Legii nr. 
340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului cu modificările şi completările 
ulterioare şi H.G. nr. 460/2006 

 
Serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe ale administraţiei 

publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul judeţului Covasna cu care s-a 
colaborat în anul 2015 sunt în număr de 44, din care: 25 SPD şi 19 instituţii reprezentând 
celelalte organe ale administraţiei centrale organizate în teritoriu.  

 
 
MONOSTERUL  SĂNĂTĂŢOO   
  Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Covasna 
MONOSTERUL FONANŢELOR PUBLOCE 
  Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov - Administraţia Judeţeană 

a Finanţelor Publice Covasna  
  Direcţia Regională Pamală Braşov - Biroul Pamal de Interior Covasna 
MONOSTERUL MEDOULUO, APELOR ŞO PĂDUROLOR 
  Agenţia de Protecţie a  Mediului Covasna 
  Garda Naţională de Mediu - Serviciul Comisariatul Judeţean Covasna  
  Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna 
MONOSTERUL MUNCOO 
  Casa Judeţeană de Pensii Covasna 
  Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Covasna 
  Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna   
  Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Covasna 
MONOSTERUL AGROCULTUROO ŞO DEZVOLTĂROO RURALE 
   Direcţia pentru Agricultură a judeţului Covasna 
   Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Pânătoare Braşov - Serviciul Judeţean 
     Covasna 
   Agenţia de  Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Covasna 
   Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale  Covasna  
   Oficiul Judeţean pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Covasna 
   Oficiul Judeţean Pentru Zootehnie Covasna 
   Compartimentul Monitorizare, Inspecţii, Perificare şi Control Covasna 
SECRETAROATUL GENERAL AL GUVERNULUO 
    Direcţia  Sanitară Peterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna 
    Direcţia Judeţeană de Statistică Covasna 
MONOSTERUL CULTUROO 
     Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural Naţional al judeţului 
     Covasna 
MONOSTERUL EDUCAŢOEO SO CERCETĂROO ŞTOONŢOFOCE 
     Inspectoratul Şcolar al judeţului Covasna 
MONOSTERUL TONERETULUO ŞO SPORTULUO 
     Direcţia pentru Sport şi Tineret a Judeţului Covasna 
     Complexul  Sportiv  Municipal 
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MONOSTERUL ENERGOEO, ÎNTREPRONDEROLOR MOCO ŞO MOJLOCOO,  
   MEDOULUO DE AFACERO 
     Comisariatul  Judeţean pentru Protecţia  Consumatorilor Covasna 
MONOSTERUL PENTRU SOCOETATEA  ONFORMAŢOONALĂ 
     Oficiul Judeţean de Poştă Covasna 
ALTE ORGANE ALE ADMONOSTRAŢOEO CENTRALE ORGANOZATE LA NOVEL 

TEROTOROAL 
Casa de Asigurări de Sănătate Covasna 
Inspectoratul Teritorial în Construcţii Centru – Inspectoratul Judeţean în Construcţii 
    Covasna    
Biroul Judeţean Covasna al Arhivelor Naţionale 
Secţia Drumuri Naţionale Sf. Gheorghe 
Direcţia Silvică Covasna 
Oficiul  de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Covasna 
Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Covasna 
Registrul Auto Român - Reprezentanţa Covasna 
Serviciul Judeţean de Metrologie Legală Covasna 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna 
ADS- Biroul Judeţean de Rentă Piageră Agricolă - Reprezentanţa Teritorială 
    Covasna  
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Mihai Piteazul” al Judeţului Covasna 
Structura Teritorială pentru Probleme Speciale a Judeţului Covasna 
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Gheorghe Doja” Covasna 
Centrul Militar Judeţean Covasna 
Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Covasna - Administraţie Naţională de Îmbunătăţiri 
    Funciare R.A. Mureş - Olt Superior  
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Covasna 
Inspectoratul Teritorial nr. 8 pentru Controlul în Transport Rutier. 

 
În cadrul serviciului activitatea privind monitorizarea activităţii serviciilor publice 

deconcentrate şi a altor organe ale administraţiei centrale organizate la nivelul teritoriului s-a 
concretizat prin următoarele acţiuni: 

 
 
���� Realizarea de rapoarte lunare de monitorizare a activităţii SPD-urilor  
În baza circularei cu nr. 47/5.021.2015 transmisă către toate SPD-urile şi către alte 

organe ale administraţiei centrale organizate la nivelul judeţului s-a solicitat informări lunare 
privind activitatea desfăşurată precum şi problemele cu care se confruntă.  

În cursul anului 2015 au fost prezentate prefectului spre aprobare 12 informări, cu avizul 
subprefectului privind activitatea tuturor SPD-urilor precum şi a altor organe ale administraţiei 
centrale organizate în teritoriu. Prin informările prezentate s-a realizat analiza activităţii 
serviciilor publice deconcentrate privind realizarea obiectivelor prioritare şi a indicatorilor de 
performanţă, analiza a problemelor de ordin general cu care se confruntă aceste servicii astfel 
încât, în limita cadrului legal, să se poată interveni în soluţionarea acestora. 

 
 
� Consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate cu privire la 

ordinele prefectului prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic de specialitate. 
Consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate cu privire la ordinele 

prefectului prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic de specialitate. 
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În temeiul prevederilor Art. 26 alin. (2) din Legea nr. 340/2004, privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, potrivit căruia prin Ordin al prefectului se stabilesc măsuri cu 
caracter tehnic sau de specialitate, emise după consultarea conducătorilor serviciilor publice 
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din 
subordinea Guvernului, organizate la nivelul unităţilor administrativ teritoriale au fost emise în 
cursul anului 2015 un număr de 33 de ordine.  

 Lunar aceste ordine emise de prefect, au fost transmise atât  către MAI cât şi către 
organele ierarhic superioare serviciilor publice deconcentrate.  

 
 
Luna  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ordine  
emise 4 2 6 6 1 1 2 1 5 5 0 0 

             

 
 

Situatia ordinelor cu caracter tehnic si de specialitate emise in anul 2015  
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Graficul nr. 1 
 
� Situaţia petiţiilor repartizate compartimentului 
 
 
În baza radiogramei MAI nr. 7186/2010, înregistrată la Instituţia Prefectului cu nr. 

2.330/2010, lunar s-a transmis MAI situaţia petiţiilor adresate Instituţiei Prefectului privind 
activitatea serviciilor publice deconcentrate şi a altor servicii publice ale ministerelor şi 
celorlalte organe ale administraţiei publice centrale organizate la nivelul judeţului. 

În anul 2015 au fost înregistrate în cadrul serviciului un număr de 6 petiţii referitoare sau 
în legătură cu activitatea SPD-urilor, în care sunt formulate diverse solicitări de rezolvare a 
unor aspecte privind probleme sociale, de muncă, personale, etc.  

Situaţia acestor petiţii a fost centralizată şi raportată lunar la MAI, iar frecvenţa de 
adresare este prezentată în graficul de mai jos : 

 
 

Luna  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Petitii inregistrate 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 
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Petitii  privind  activitatea  serviciilor  puvlice  deconcentrate

inregistrate  in  anul   2015
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Graficul nr. 2 
 

� Acţiunea de realizare a examinării proiectelor de buget pe anul 2014. 
 - Prin circulara nr. 46/2015 s-a solicitat tuturor S.P.D. - urilor proiectele de buget pentru 

anul 2015 şi execuţiile bugetare, în conformitate cu art. 8 din Legea 340/2004 privind prefectul 
şi instituţia prefectului. 

- Au fost emise 5 avize pentru proiectele de buget aferente anului 2015 pe baza notelor 
raport întocmite pentru fiecare instituţie în parte: ISJ, CJP. DA, DJST,DJS, APIA, CAS. 

 
� Acţiunea de avizare a execuţiilor bugetare  
- Prin circulara nr. 47/2015 transmisă către toate SPD şi către alte organe ale 

administraţiei publice centrale organizate în teritoriu s-au solicitat prezentarea execuţiilor 
bugetare pentru eliberarea avizului prefectului în conformitate cu art. 8 din Legea 340/2004 
privind prefectul şi instituţia prefectului, 

- Au fost acordate 43 de avize SPD-urilor pentru execuţiile bugetare ale anului 2015 
astfel:  pentru trim. I - pentru un nr. de 12 instituţii, trim.II - pentru un nr. de 9 instituţii, trim. 
III - pentru un nr. de 10 instituţii,  trimestrul IP -  pentru un nr. de 12 instituţii. 

 
Colegiul Prefectural   
  
În cursul anului 2015 Colegiul Prefectural al judeţului Covasna a fost reactualizat ca 

urmare a modificărilor intervenite la nivelul conducerilor serviciilor publice deconcentrate, prin 
Ordinele Prefectului nr.10/12.01.2015, nr. 111/27.04.2015 şi nr. 255/21.10.2015.  

Activitatea se desfăşoară în continuare în baza Regulamentului de organizarea şi 
funcţionare, elaborat în temeiul prevederilor art. 12 din H.G. nr. 460/05.04.2006 pentru 
aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului. 

În Colegiul Prefectural sunt membrii de drept prefectul, subprefectul si conducătorii 
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administraţiei 
publice centrale din subordinea Guvernului, care îşi au sediul în judeţul  Covasna enumerate 
mai jos: 
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Servicii Publice Deconcentrate: 
 

1. Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Covasna 
2. Inspectoratul Şcolar al Judeţului Covasna 
3. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov - Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Covasna  
4. Direcţia Regională Pamală Braşov - Biroul Pamal de Interior Covasna 
5. Agenţia de Protecţie a  Mediului Covasna 
6. Garda Naţională de Mediu - Serviciul Comisariatul Judeţean Covasna  
7. Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna 
8. Casa Judeţeană de Pensii Covasna 
9. Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Covasna 
10. Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna   
11. Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Covasna 
12. Direcţia pentru Agricultură a judeţului Covasna 
13. Comisariatul de Regim Silvic şi Cinegetic Braşov  
14. Agenţia de  Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Covasna 
15. Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale  Covasna  
16. Oficiul Judeţean pentru Zootehnie Covasna 
17. Oficiul Fitosanitar Covasna  
18. Direcţia  Sanitară Peterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna 
19. Direcţia Judeţeană de Statistică Covasna 
20. Direcţia pentru Sport şi Tineret a Judeţului Covasna 
21. Comisariatul  Judeţean pentru Protecţia  Consumatorilor Covasna 
22. Direcţia Judeţeană pentru Cultură Covasna 
ALTE ORGANE ALE ADMONOSTRAŢOEO CENTRALE ORGANOZATE LA NOVEL 
TEROTOROAL 
1. Casa de Asigurări de Sănătate Covasna 
2. Inspectoratul Teritorial în Construcţii Centru – Inspectoratul Judeţean în Construcţii 
Covasna    
3. Biroul Judeţean Covasna al Arhivelor Naţionale 
4. Secţia Drumuri Naţionale Sf. Gheorghe 
5. Direcţia Silvică Covasna 
6. Oficiul  de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Covasna 
7. Clubul Sportiv  Municipal 
8. Oficiul Judeţean de Poştă Covasna 
9. Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Covasna 
10. Registrul Auto Român - Reprezentanţa Covasna 
11. Serviciul Judeţean de Metrologie Legală Covasna 
12. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna 
13. Agenţia Domeniilor Statului - Reprezentanţa Teritorială Covasna  
14. Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna 
15. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Mihai Piteazul” al Judeţului Covasna 
16. Compartimentul Judeţean pentru Probleme Speciale Covasna 
17. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Gheorghe Doja” Covasna 
18. Centrul Militar Judeţean Covasna 
19. Unitatea de Administrare Îmbunătăţiri Funciare Covasna   
20. Direcţia Monitorizare, Inspecţii, Perificare şi Control-Compartimentul Judeţean 
Covasna   
21. Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Covasna 
22. Inspectoratul Teritorial nr. 8 pentru Controlul în Transport Rutier. 
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  La începutul anului, prin adresa nr. 28/05.01.2015 s-au solicitat tuturor S.P.D.- urilor 

precum şi celorlalte organe ale administraţiei centrale organizate în teritoriu propuneri pentru 
temele care urmau să fie prezentate în şedinţele Colegiului Prefectural din cursul anului. 

Tematica activităţii Colegiului Prefectural din anul 2015 a fost aprobată în şedinţa din luna 
ianuarie 2015, adoptându-se Hotărârea nr.1/28.01.2015, iar la finalul fiecărei şedinţe, a fost 
aprobată data şi ordinea de zi a următoarei şedinţe . 

 În cursul anului 2015, Colegiul Prefectural a fost convocat prin ordin al prefectului în 12 
şedinţe lunare ordinare, în scopul realizării principalelor atribuţii prevăzute prin reglementările 
legale.  

Au fost prezentate 37 de rapoarte de informare sau de analiză, privind activitatea 
instituţiilor reprezentate în colegiu şi au fost prezentate planuri de acţiuni pentru realizarea 
obiectivelor derivate din programul de Guvernare, tematica Colegiului Prefectural, astfel: 

• Analiza si aprobarea Tematicii activităţilor Colegiului Prefectural, pentru anul  2015 şi 
Informare privind activitatea desfăşurată de Colegiul Prefectural în cursul anului 2014 - 
Prezentate de Instituţia Prefectului Judeţul Covasna;  

• Raportul de evaluare a rezultatelor activităţilor desfăşurate de Instituţia Prefectului 
Judeţul Covasna în anul 2014 - Prezentate de Instituţia Prefectului Judeţul Covasna;  

• Raport privind activităţile desfăşurate de Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 
Antidrog Covasna, pe parcursul anului 2014 - Prezentat de Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Covasna; 

• Informare privind activitatea desfăşurată de ITRSP Braşov - Inspecţia Silvică şi de 
Pânătoare Covasna, în cursul anului 2014 - Prezentat de ITRSP Braşov - Inspecţia Silvică şi de 
Pânătoare Covasna;       

• Analiza şi aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2014 la nivelul Judeţului Covasna, pentru 
realizarea obiectivelor derivate din Programul de Guvernare 2013 – 2016 -          Prezentat de 
Instituţia Prefectului – Judeţul Covasna;  

• Raportul de activitate al  Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor 
Covasna, pe  anul 2014; Prezentat de Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor 
Covasna; 

• Sinteza activităţilor desfăşurate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Covasna în anul 2014, Prezentată de  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Covasna; 

• Raportul de activitate al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Covasna în 
anul 2014, Prezentat de  Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Covasna; 

• Informare privind activitatea de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional în 
domeniul silviculturii, Prezentată de   Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna şi             
Direcţia Silvică Covasna; 

• Sistemul de recrutare, selecţie şi pregătire a personalului militar profesionalizat în 
Armata României, Prezentată de  Centrul Militar Judeţean; 

• Rezultatele verificării modului în care angajatorii respectă prevederile  O.G. nr. 25/2014 
privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, Prezentată de   
Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna; 

• Informare privind activitatea desfăşurată de Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna 
în anul 2014, Prezentată de Agenţia pentru Protecţia Mediului  Covasna;  

• Sinteza activităţilor desfăşurate de Arhivele Naţionale Covasna în anul 2014; Prezentată 
de – Biroul Judeţean Covasna al Arhivelor Naţionale ; 

• Raport privind gestionarea   situaţiilor de criză în cazul bolii limbii albastre şi a 
encefalopatiei bovine transmisibile din perioada 2014-2015, Prezentat de Direcţia  Sanitară 
Peterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna ; 
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• Prezentarea activităţilor de cadastru şi publicitate imobiliară în judeţul Covasna, de către    
Oficiul  Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Covasna;         

• Informare privind controlul metrologic legal al mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor, 
desfăşurat de SJML Covasna în anul 2014, Prezentă de Serviciul Judeţean de Metrologie Legală 
Covasna;  

• Raport privind organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale 2015. Analiza 
rezultatelor la Evaluarea naţională a elevilor de clasa a PIII-a şi la Examenul de Bacalaureat, 
sesiunea iunie – iulie 2015, Prezentat de Inspectoratul Şcolar al judeţului Covasna; 

• Raportul de activitate al  Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul 
Judeţean Covasna pentru anul 2014, Prezentate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură – Centrul Judeţean Covasna; 

• Modificarea cererilor de plată pe suprafaţă în cadrul programului PNDR 2014-2020. 
Măsurile disponibile la nivelul plăţilor, Prezentate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură – Centrul Judeţean Covasna; 

• Informare privind activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute în domeniul prevenirii şi 
combaterii furturilor de animale şi produse agricole de pe câmp, Prezentată Inspectoratul de 
Poliţie al Judeţului Covasna; 

• Informare privind activitatea desfăşurată de Casa Judeţeană de Pensii Covasna în cursul 
semestrului I 2015  în domeniul pensiilor publice, Prezentată de Casa Judeţeană de Pensii 
Covasna ;  

• Activitatea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin prisma pieţei 
muncii covăsnene – informare, prezentată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Covasna ; 

• Reactualizarea bazei de date a patrimoniului arheologic al judeţului Covasna,           
Prezentată de Direcţia Judeţeană pentru Cultură Covasna ; 

• Raport privind modul de pregătire a unităţilor de învăţământ din judeţul Covasna în 
vederea desfăşurării în condiţii optime a tuturor activităţilor din anul şcolar 2015-2016,         
Prezentată de Inspectoratul Şcolar  Judeţean  Covasna ; 

• Informare privind activitatea desfăşurată de Direcţia de Sănătate Publică pe primele 8 
luni ale anului 2015, Prezentată de Direcţia de Sănătate Publică Covasna ; 

• Informare privind activitatea desfăşurată de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret 
Covasna pe primele 8 luni ale anului 2015, Prezentată de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret Covasna   

• Activitatea de întreţinere şi reparaţii a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare 
împotriva inundaţiilor aflate în administrarea Sistemului de Gospodărire a Apelor, Prezentată de   
Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna ; 

• Informare privind activitatea desfăşurată de Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu 
Covasna în anul 2015, Prezentată de Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean  
Covasna ;  

• Raport privind activitatea desfăşurată de către Direcţia Judeţeană de Statistică Covasna 
în anul 2015, Prezentat de Direcţia Judeţeană de Statistică Covasna ; 

• Analiza execuţiei bugetelor locale ale unităţilor administrativ teritoriale pe primele 9 luni 
ale anului 2015, Prezentată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna – 
Trezoreria Municipiului Sfântu Gheorghe ; 

• Analiza realizării principalilor indicatori privind activitatea de colectare a creanţelor 
bugetului general consolidat şi activităţile de inspecţie fiscală pe primele 9 luni ale anului 2015, 
Prezentată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna – Trezoreria Municipiului 
Sfântu Gheorghe ; 

• Raport privind activitatea desfăşurată de către Direcţia Judeţeană de Statistică Covasna 
în anul 2015. Starea economico-socială a judeţului Covasna pe semestrul I 2015, Prezentat de 
Direcţia Judeţeană de Statistică Covasna ; 
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•  Analiza pregătirii populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2015, Prezentată 
de ISU Covasna  

• Stadiul pregătirii campaniei de deszăpezire în vederea menţinerii stării de viabilitate a 
drumurilor naţionale din judeţul Covasna în iarna 2015 – 2016 , Prezentat de  SDN Sfântu 
Gheorghe    

• Analiza şi aprobarea Planurilor de măsuri pentru menţinerea , asigurarea ordinii publice 
şi creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului, premergător ţi în contextul sărbătorilor de 
iarnă 2015 – 2016, Prezentate de ISU Covasna, IPJ Covasna şi IJJ Covasna;  

 
În cadrul Colegiului Prefectural au fost adoptate în cursul anului 2015 un număr de 7 

hotărâri, după cum urmează :  
1. Hotărârea nr. 1 din 28.01.2015 privind aprobarea Tematicii şedinţelor Colegiului 

Prefectural al judeţului Covasna pentru anul 2015; 
2. Hotărârea nr. 2 din 26.03.2015 privind aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2015 la 

nivelul judeţului Covasna, pentru realizarea obiectivelor derivate din Programul de Guvernare 
2013-2016; 

3. Hotarârea nr. 3 din 24.11.2015, privind aprobarea Planului de măsuri pentru 
îmbunătăţirea activităţii AJFP Covasna pentru realizarea indicatorilor de performanţă din anul 
2015;  

4. Hotarârea nr. 4 din 24.11.2015, privind aprobarea Planului de măsuri pentru 
eficientizarea activităţii Casei de Asigurări de Sănătate Covasna în anul 2015 

5. Hotarârea nr. 5 din 15.12.2015, privind aprobarea Planului de măsuri al Inspectoratului 
de Jandarmi Judeţean Covasna pentru menţinerea,   asigurarea ordinii publice şi creşterea 
gradului de siguranţă a cetăţeanului, premergător şi în contextul sărbătorilor de iarnă, în 
perioada 23.11.2015-11.01.2016; 

6. Hotarârea nr. 6 din 15.12.2015, privind aprobarea Planului de măsuri al Inspectoratului 
de Poliţie Judeţean Covasna, pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică, în 
sezonul rece şi pe timpul sărbătorilor de iarnă 2015 – 2016;  

7. Hotarârea nr. 7 din 15.12.2015, privind aprobarea Planului de măsuri al Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Piteazul” al judeţului Covasna pentru sezonul de iarnă 2015 – 
2016. 

  În cadrul şedinţelor care au avut loc în acest an au fost prezentate, pentru informarea 
membrilor colegiului, probleme aflate în competenţa de soluţionare a instituţiilor şi 
autorităţilor publice reprezentate în teritoriu, dar şi probleme aflate în sfera de competenţă a 
instituţiilor de la nivel central. Astfel din problemele încadrate în prima categorie menţionăm : 

• creşterea performanţei învăţământului, - intensificarea activităţilor de educare şi 
consiliere a tinerilor şi planing familial, organizat de către instituţiile cu atribuţii în domeniu, 
pentru reducerea cazurilor de sarcini la persoane minore, în special  în comunităţile cu 
populaţie defavorizată, care generează cel mai mare număr de copii în sistemul instituţional;  

• intensificarea acţiunilor comune de pază desfăşurate de personalul silvic în colaborare 
cu efective de jandarmi şi poliţie pentru apărarea integrităţii fondului forestier şi protejarea 
vieţii personalului din silvicultură în faţa agresiunii persoanelor care taie, transportă şi 
comercializează ilegal material lemnos din fondul forestier proprietate publică sau privată, 
situate în special în zonele cu populaţie mare de romi;   

• problematica pagubelor produse de animalele din fondul cinegetic, al căror număr se 
constată că a crescut considerabil în ultima perioadă, afectând suprafeţe însemnate de culturi 
agricole şi punând în pericol viaţa oamenilor - în cazul atacurilor urşilor.  

• Găsirea unor soluţii tehnice pentru împiedicarea refulării sistemului de canalizare urban 
în subsolul clădirii în care îşi desfăşoară activitatea reprezentanţii în teritoriu ai ministerului 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Pârstnice, pentru a proteja arhivele situate la 
subsolul clădirii . 
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• intensificarea acţiunilor de verificare şi control pentru prevenirea furturilor de animale şi 
produse agricole de pe terenurile agricole, în perioada de toamnă;         

• iniţierea unei campanii de informare în şcoli, referitoare la prevenirea transmiterii 
virusului hepatic şi HIP ; 

• continuarea analizării cauzelor care determină comportament agresiv şi periculos,  în cazul 
animalelor din fondul cinegetic pentru ca instituţiile cu atribuţii şi asociaţiile de profil să poată lua 
măsurile legale care se impun.   

• iniţierea unei campanii de instruire şi informare în şcoli, privind colectarea selectivă a 
deşeurilor ;    

 
Din cea de a doua categorie de probleme, cele de competenţa de soluţionare a organelor 

centrale menţionăm că au fost făcute intervenţii, din partea Instituţiei Prefectului, pentru 
sprijinirea Casei de Asigurări de Sănătate pentru obţinerea unui sediu corespunzător în 
municipiul Sfântu Gheorghe, atât din punct de vedere al activităţilor pe care le desfăşoară, cât şi 
din punctul de vedere al  accesibilităţii  beneficiarilor serviciilor oferite, precum şi al colaboratorilor 
şi furnizorilor. 

Acestea  au fost câteva domenii care au preocupat membrii Colegiului Prefectural şi au 
constituit subiecte de analiză de prim ordin, pe care membrii colegiului le-au prezentat şi 
pentru a căror  rezolvarea au încercat să găsească soluţii.  
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■ Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă   
 
Prefectul, în calitatea sa de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii Urgenţă a 

desfăşurat activităţile specifice în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.21/ 2004, privind 
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, modificată prin O.U.G. nr. 
89/2014, a H.G. nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionare şi atribuţiile 
serviciilor de urgenţă profesioniste, a HG 2.288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor 
funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile 
neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă. La nivelul judeţului, 
în conformitate cu prevederile legale şi având în vedere unele modificări intervenite la 
conducerea serviciilor publice deconcentrate şi a celorlalte organe centrale reprezentate în 
teritoriu, au fost emise următoarele ordine, prin care a fost actualizată componenţa 
comitetului: Ordinul prefectului nr. 15/16.01.2015 privind actualizarea Comitetului Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă, Ordinul prefectului nr. 253/09.10.2015 privind reactualizarea 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.  

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă prin instituţiile concentrate şi 
descentralizate componente, au acţionat pentru asigurarea unui climat corespunzător în judeţ. 
Un rol principal în acest angrenaj l-a avut Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, prin 
subunităţile de intervenţie subordonate.  

S-a acţionat pentru amplificarea relaţiilor de colaborare şi cooperare cu celelalte instituţii 
cu atribuţii în domeniu, pentru creşterea capacităţii de acţiune şi adaptarea  la standardele 
europene, vizându-se, cu consecvenţă, îndeplinirea următoarelor obiective: 

- planificarea şi adoptarea unui sistem eficient de prevenire şi protecţie, pe întreaga 
zonă de competenţă, cu preponderenţă în zonele şi localităţile turistice, între Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă "Mihai Piteazul" al judeţului Covasna (structurile de intervenţie) şi 
cele cu care acestea cooperează în îndeplinirea atribuţiilor legale; 

- intensificarea activităţilor specifice de prevenire şi limitare a urmărilor evenimentelor 
cu urmări negative, specifice sezonului pe întreg teritoriul judeţului;  

- dinamizarea măsurilor de supraveghere a riscurilor pe timpul manifestării fenomenului 
de secetă şi caniculă; 

 - realizarea unui parteneriat real între serviciile publice descentralizate şi 
deconcentrate, cu conducerile unor instituţii, organizaţii neguvernamentale, în vederea 
cunoaşterii situaţiei operative, pentru rezolvarea în comun a unor probleme ce pot leza 
interesele localnicilor şi turiştilor; 

- asigurarea unei capacităţi optime de acţiune şi intervenţie pentru îndeplinirea 
misiunilor specifice situaţiilor de urgenţă generate de incendii, alte dezastre şi vreme 
nefavorabilă, în zonele şi localităţile cu potenţial turistic, limitarea şi înlăturarea efectelor 
acestora prin intervenţii operative; 

- optimizarea relaţiilor de conlucrare şi cooperare dintre Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă "Mihai Piteazul" al judeţului Covasna, unităţile ministerului, precum şi a colaborării 
acestora cu instituţii şi organisme abilitate în domeniul asigurării ordinii publice şi gestionării 
situaţiilor de urgenţă. 

Secretariatul Tehnic Permanent şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile 
art. 14, alin. 4 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor 
de Urgenţă, modificată prin O.U.G. nr. 89/2014 şi a art. 18 din H.G. nr. 1491/2004 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi 
dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă.  

Activităţile desfăşurate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă respectiv 
Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă s-au canalizat în această perioadă  pe două 
planuri, astfel: 



 45 

 
a) În plan instituţional: 
- reactualizarea ori de câte ori situaţia a impus, a componenţei Comitetului Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă, respectiv a Comitetelor Locale pentru Situaţii de  Urgenţă; 
b) În plan operaţional: 
-  gestionarea optimă, pe criterii de eficienţă economică, a potenţialului logistic şi 

resurselor financiare alocate, în stare de normalitate şi pe durata situaţiilor de urgenţă 
- urmărirea prin secretariatului tehnic permanent al Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă a punerii în aplicare a Planului de activităţi al CJSU pe anul 2014 
- îmbunătăţirea fluxului informaţional la nivelul judeţului între Comitetul Judeţean, 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă în 
vederea culegerii de informaţii, premergător şi pe timpul situaţiilor de urgenţă, informarea 
operativă a decidenţilor pentru luarea hotărârilor corespunzătoare în vederea localizării , 
limitării efectelor şi ulterior lichidării situaţiei de urgenţă apărute;   

- perfecţionarea activităţilor desfăşurate de către Comitetele Locale pentru Situaţii de 
Urgenţă/Serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă pentru rezolvarea situaţiilor ce pot apare 
la nivel teritorial administrativ, atât independent, cât şi în cooperare cu serviciile profesioniste.   

- armonizarea, dezvoltarea şi eficientizarea conlucrării, cooperării cu celelalte 
componente ale Sistemului Naţional pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă la nivel 
judeţean, în vederea gestionării corespunzătoare a situaţiilor de urgenţă, monitorizării, 
evaluării surselor şi factorilor de risc din zona de competenţă. 

Membrii CJSU au acţionat oportun pentru îndeplinirea responsabilităţilor pe linia 
managementului situaţiilor de urgenţă, asigurând coordonarea activităţii instituțiilor proprii.   

 
În acest context a fost necesar ca pe parcursul anului 2015, membrii şi consultanţii 

Comitetului Judeţean să fie convocaţi în 5 şedinţe ordinare şi 9 şedinţe extraordinare, fiind 
adoptate 10 hotărâri la care au participat experţi din cadrul CJSU. 

În conformitate cu ordinea de zi, au fost analizate unele stări de risc, de interes comun, 
au fost identificate soluţiile oportune pentru înlăturarea pericolelor şi au fost stabilite măsurile 
necesar a fi întreprinse de către componentele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă, pentru asigurarea unei stări de normalitate. 

Şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă din 15.01.2015, a avut ca scop 
prezentarea, analizarea şi aprobarea Registrului de capabilităţi realizat la nivelul judeţului Covasna.  

În data de 20.01.2015 s-a desfăşurat şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă care a avut ca scop analiza activităţii desfăşurate de Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă Covasna, în anul 2014. 

Şedinţa din data de 05.02.2015 a avut ca scop analizarea Reactualizării Planului 
operaţional de intervenţie în caz de accident de aviaţie civilă.  

În data de 25.02.2015 în cadrul şedinţei CJSU a fost analizată Situaţia circulaţiei pe DC 14 
Covasna - Comandău ca urmare a lucrărilor de execuţie a ţevii de aducţiune a apei potabile 
conform contractului de lucrări CL5 ”Reabilitarea şi extindere staţie de tratare a apei, 
reabilitare fronturi de captare, conducte de aducţiune şi construire gospodării de apă – 
Aglomerările Covasna, Târgu Secuiesc şi Sfântu Gheorghe”, precum şi Prezentarea şi 
aprobarea Planului operaţional de intervenţie în caz de accident de aviaţie civilă.    

În şedinţa din data de 09.04.2015 a avut loc Analiza activităţii sezonului de iarnă 2014-
2015 precum şi prezentarea şi aprobarea Memoriului justificativ „Lucrări de decolmatări canale 
desecare în amenajarea de desecare Hărman-Prejmer cod 100 şi amenajarea Râul Negru cod 
984, incintele 35 şi 36”.  

În data de 18 iunie 2015, s-a desfăşurat şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă, care a avut ca scop prezentarea şi analizarea acţiunilor „Exerciţiului de simulare 
pentru verificarea modului de funcţionare a fluxului informaţional – decizional pentru 



 46 

gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii”, simulare ce s-a desfăşurat în 
perioada 16 – 18 iunie 2015. 

În cadrul şedinţei din 07.07.2015 a fost prezentat şi aprobat Planul de măsuri şi acţiuni 
specifice combaterii efectelor cauzate de creşterile de temperatură.  

În data de 09.07.2015 a fost analizată situaţia de urgenţă apărută pe drumul forestier FE 
059 Păpăuţi – Comandău cauzate de precipitaţiile abundente din perioada 26.06.2015-
30.06.2015, respectiv necesitatea efectuării lucrărilor de reparaţii, fiind aprobate prin hotărâre 
lucrările de reparaţii conform Expertizei tehnice nr. 72/08.07.2015 efectuată de expert dr. ing. 
Marin George Cătălin în baza Procesului verbal întocmit de Comisia de constatare şi evaluare a 
pagubelor numită prin Ordinul prefectului nr. 146/03.07.2015.  

În data de 10 august 2015, a avut loc şedinţa extraordinară a Comitetului Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă, care a avut ca scop analizarea situaţiei apărută ca urmare a 
dispariţiei în data de 06.08.2015 a planorului condus de domnul Crăciun Mircea, fiind aprobat 
Planul de acţiuni pentru căutarea planorului pe teritoriul judeţului Covasna. 

În şedinţa extraordinară din data de 12 august 2015 au fost reanalizate măsurile şi 
acţiunile specifice combaterii efectelor cauzate de creşterile de temperatură la nivelul judeţului 
Covasna stabilite în şedinţa extraordinară din data de 07.07.2015.  

În şedinţa din data de 09.10.2015 au fost analizată activitatea desfăşurată de Comitetul 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Covasna în perioada sezonului estival 2015, a fost 
prezentat raportul centralizat privind evaluarea pagubelor provocate de seceta pedologică din 
perioada iulie-august, la nivelul judeţului Covasna precum şi instrucţiunile de organizare şi 
funcţionare a bazelor de operaţii pentru situaţii de urgenţă, fiind discutate posibilele destinaţii 
de amplasare pe teritoriul judeţului.  

În data de 10.11.2015 a avut loc şedinţa extraordinară a C.J.S.U. Covasna, în care a fost 
analizată situaţia de urgenţă apărută în comuna Turia, la podul peste pârâul Turia pe strada 23 
km 0+635, pod ce face legătura între partea localităţii, dezvoltată în vecinătatea drumului 
naţional DN 13C, Strada 23 şi Biserica Catolică, situate pe malul drept al pârâului, cu zona 
localităţii situată pe malul stâng, unde sunt aproximativ 600 gospodării, fiind aprobate lucrările 
conform Expertizei tehnice efectuată de expert tehnic dr. ing. Piorel Gabriela, atestat MLPAT 
nr. B07673/05.03.2008 în baza Procesului verbal întocmit de Comisia de constatare şi evaluare 
a pagubelor numită prin Ordinul prefectului nr. 253/09.10.2015.  

În cadrul şedinţei ordinare din data de 11.11.2015 a C.J.S.U. Covasna a fost analizat şi 
aprobat Planul operativ de acţiune pe timpul iernii 2015-2016 şi Planul anual de activităţi al 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Covasna pentru anul 2016.  

În urma şedinţelor desfăşurate în anul 2015, au fost emise 10 hotărâri ale Comitetului 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă care au impus adoptarea de măsuri şi acţiuni care au fost 
repartizate şi transmise pentru punere în aplicare instituţiilor cu atribuţii în domeniu. 

● La nivelul judeţului ca urmare a fenomenelor meteorologice, a ploilor abundente, căderi 
de grindină din luna iunie, comisia numită prin ordinul prefectului nr. 14/16.01.2015 a efectuat 
o deplasare la faţa locului în localitatea Brăduţ constatându-se că au fost afectate în procente 
diferite culturile de porumb, grâu, orzoaică, sfeclă de zahăr, cartofi, siloz şi triticale pe o 
suprafaţă de 101,85 ha. 

● Comisia de constatare a pagubelor produse de fenomenele meteorologice periculoase 
în perioada 26-30.06.2015 în comuna Zagon. A fost emis ordinul prefectului nr. 
146/03.07.2015 fiind constatate pagube la drumul forestier Păpăuţi – Comandău. 

● Comisie de evaluare a pagubelor produse de secetă în perioada iulie-august 2015 pe 
teritoriul judeţului Covasna, constituită prin ordinul prefectului nr. 203/20.08.2015 – au fost 
constatate şi evaluate pagube la 18 fermieri pe o suprafaţă de 431,08 ha. 

● Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, 
fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări 
accidentale din cadrul CJSU Covasna, în urma fenomenelor meteorologice periculoase (ploi 
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abundente) din perioada 28-29.09.2015 a constatat pagubele produse la construcţiile 
hidrotehnice aflate pe teritoriul administrativ al comunei Barcani. 

● Urmare a ploilor abundente căzute în perioada 10-12.10.2015 comisia numită prin 
ordinul prefectului nr. 253/09.10.2015 s-a deplasat pentru evaluarea pagubelor din localitatea 
Turia, la podul peste pârâul Turia pe strada 23 km 0+635, pod ce face legătura între partea 
localităţii, dezvoltată în vecinătatea drumului naţional DN 13C, Strada 23 şi Biserica Catolică. 

● În baza ordinului prefectului nr. 253/09.10.2015 au fost verificate utilajele de 
deszăpezire aflate în proprietatea a 11 primării.   

 
● Comisia de verificare a centralelor termice alimentate cu gaz metan din 

unităţile de învăţământ din judeţul Covasna – a fost emis ordinul prefectului nr. 
46/02.03.2015 pentru verificarea centralelor termice alimentate cu gaz din unităţile de 
învăţământ din judeţ, fiind constituită o comisie formată din reprezentant al Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Covasna, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Covasna, 
ISCIR Braşov, Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna, Inspectoratul Judeţean în Construcţii. 

Au fost verificate 171 cazane din 9 localităţi, fiind dispuse măsuri pentru remedierea 
deficienţelor. 

 
■ Comisia judeţeană de verificare a modului în care au fost salubrizate 

cursurile de ape şi au fost realizate şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru 
asigurarea secţiunii de scurgere a apelor mari la nivelul judeţului  Covasna - şi-a 
desfăşurat activitatea în baza  Ordinului  prefectului nr. 52/11.03.2015.  

Această acţiune a avut la bază Tematica stabilită şi transmisă de către Comitetul 
Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.  

La finalizarea acţiunii de verificare a celor 30 de localităţi a fost întocmit un Proces 
verbal privind acţiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi 
au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de 
scurgere a apelor, care a cuprins deficienţele constatate precum şi Planul de măsuri cu 
termenele şi responsabilităţile de remediere. Procesul verbal a fost înaintat Comitetului 
Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă aprobat de Preşedintele Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă.  

 

Situaţia şedinţelor C.J.S.U. Covasna în anul 2015 
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Situaţia hotărârilor adoptate în C.J.S.U. în anul 
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● Comisia de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor  

hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe râurile şi afluenţii lor 
din judeţul Covasna - a fost emis Ordinul Prefectului nr. 223/07.09.2015 pentru verificarea 
construcţiilor hidrotehnice de către o comisie formată din reprezentanţi ai SGA Covasna, ANIF-
Filiala Covasna, ISU Covasna, Inspectoratul Judeţean în Construcţii Covasna, Instituţia 
Prefectului – Judeţul Covasna. Acţiunea s-a încheiat printr-un Proces verbal fiind dispuse 6 
măsuri.   
 

 
■    Centrul Local de Combatere a Bolilor  
 
În cursul anului 2015 componenţa Centrului Local de Combatere a Bolilor Covasna (CLCB 

Covasna), a fost actualizată prin Ordinele Prefectului judeţului Covasna nr.37/16.02.2015 şi 
respectiv nr. 229/11.09.2015.  

 

 Anul 2015 a debutat cu continuarea cercetărilor  şi luarea măsurilor necesare ca urmare 
a confirmării cazului de ESB – Encefalopatie spongiformă bovină – depistată la o bovină 
provenită de la o exploataţie din localitatea Reci. S-au stabilit şi aplicat măsurile prevăzute de 
Regulamentul 999/2001, al Parlamentului European , privind stabilirea unor reglementări 
pentru prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme de encefalopatie spongiformă.   

În a doua parte a anului 2015,s-a aplicat şi pe teritoriul judeţului Covasna etapa a II a, a 
Programului naţional de vaccinare antirabică a efectivelor de vulpi.  

 În cursul lunii septembrie 2015 apar informaţii privind apariţia şi evoluţia unor focare de 
pestă porcină africană în ţările baltice şi Ucraina, o boală de mare difuzabilitate care provoacă 
pagube economice însemnate prin mortalitate şi stabilirea unor măsuri de carantină şi 
interzicere a exportului de porcine. 

La nivel naţional s-a semnalat reapariţia bolii limbii albastre în câteva focare din judeţul 
Botoşani.  

De asemenea s-a semnalat apariţia pseudopestei aviare într-o unitate de creştere a 
păsărilor din judeţul Suceava.  

La nivelul judeţului Covasna s-a înregistrat un caz de rabie, la o bovină provenită dintr-o 
exploataţie din comuna Barcani. S-au luat măsurile legale care se impun pentru izolarea zonei 
şi impunerea carantinei.   

La data de 9 noiembrie 2015, se convoacă CLCB într-o şedinţă extraordinară, ca urmare a 
ridicării la maxim a gradului de alertă al administraţiei veterinare din România, generată de 
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apariţia în unele regiuni din Ucraina , apropiate de graniţa cu România la cca. 150 km de Delta 
Dunării a pestei porcine africane. Şedinţa a avut un rol informal fiind prezentate semnele 
clinice ale bolii, modul de recunoaştere agenţii purtători ai bolii şi atenţionarea gestionarilor 
fondurilor de vânătoare pentru observarea cu atenţie a animalelor sălbatice, în special mistreţ.  

A fost adoptată o Hotărâre ale CLCB prin care s-a aprobat Planul de măsuri reactualizat al 
CLCB, ca urmare a confirmării ESB într-o exploataţia din comuna Reci .  

● S-au realizat 7 acţiuni de evaluare a animalelor pentru care s-a dispus sacrificarea 
animalelor pentru eradicarea focarelor de boli precum anemie infecţioasă ecvină, leucoză şi 
varooză conform H.G. nr. 1214/2009. La aceste acţiuni au participat reprezentanţi ai DSPSA 
Covasna, Oficiul Judeţean de Reproducţie şi Selecţie a Animalelor Covasna şi Instituţia 
Prefectului. 
 

● În urma sesizării emise de primăria Belin referitoare la prezenţa unui adăpost de câini 
clandestin situat în centrul comunei, reprezentanţii DSP, DSPSA, D.G.ASPC Covasna, poliţia 
locală, Garda Naţională de Mediu – Serviciul Comisariatul Judeţean Covasna s-au deplasat la 
faţa locului pentru verificarea respectării măsurilor stabilite de reprezentanţii Gărzii de Mediu – 
Serviciul Comisariatul Judeţean Covasna.  

 
● Participarea la 2 întâlniri de lucru în cadrul Comitetului local de dezvoltare a 

parteneriatului social din jud. Covasna în vederea analizării propunerilor cifrelor de şcolarizare 
a liceelor tehnologice din judeţul Covasna şi corelarea acestora la ţintele PLAI şi avizarea 
proiectului planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2014-2015 şi propuneri de introducere de 
noi calificări/specializări în Registrul naţional al calificărilor, consultare şi formulare propuneri 
modificare strategie PET 2014-2020.  
 

 

● Comisia de Dialog Social   
 
Este constituită la nivelul judeţului Covasna şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 62/2011 – Legea dialogului social, în baza Ordinului prefectului judeţului 
Covasna nr. 241/22.09.2015. 

 
În anul 2015, Comisia de Dialog Social s-a întrunit în 4 şedinţe pe diferite teme, respectiv: 

ianuarie, februarie, aprilie, septembrie, unde au fost abordate următoarele teme: 
- Discuţii privind situaţia Casei de Cultură a Sindicatelor din Sfântu Gheorghe;  
- Situaţia personalului nedidactic din cadrul instituţiilor publice de învăţământ din judeţul 

Covasna;  
-  Informare privind modificările şi completările aduse Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii; 
- Revendicările sindicaliştilor din administraţia publică locală; 
- Situaţia critică economică-financiară a Spitalului Orăşenesc Baraolt; 
- Problemele personalului nedidactic conform O.U.G. nr. 83/2014 cu privire la majorările 

salariale şi plata navetei cadrelor didactice; 
- Situaţia sentinţelor judecătoreşti în  baza Legii nr. 221 din 2008 şi 330 din 2009; 
- Problemele curente din învăţământul covăsnean; 
- Problemele întâmpinate de ocoalele silvice privind sustragerile ilegale de material 

lemnos.  
În cursul anului 2015, s-au făcut intervenţii pentru rezolvarea problemelor la instituţiile 

competente, respectiv: 
- intervenţii la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţie Sociale şi Persoanelor Pârstnice, 

Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice privind 
revendicările sindicaliştilor din administraţia publică locală; 
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- intervenţii la Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate privind 
situaţia critică economică-financiară a Spitalului Orăşenesc Baraolt; 

-  intervenţie la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice privind problemele 
personalului nedidactic conform O.U.G. nr. 83/2014 cu privire la majorările salariale şi plata 
navetei cadrelor didactice;  

- intervenţie la primarii privind cuprinderea în bugetule locale ale primăriilor a sumelor 
destinate cheltuielilor pentru navetă; 

-  intervenţii la Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţie Sociale şi Persoanelor Pârstnice privind problemele întâmpinate de ocoalele silvice 
privind sustragerile ilegale de material lemnos; 

 
În anul 2015 au avut loc 3 pichetări ale Instituţiei Prefectului Judeţul Covasna, 2 pichetări 

fiind organizate de către Sindicatul „SANITAS” Covasna afiliat la CNSLR Frăţia şi 1 pichetare de 
către Asociaţia Crescătorilor de Bovine Covasna.  

În anul  2015,  a  avut loc 1 grevă de avertisment, organizată de către Sindicatul „NOPA 
PITA” afiliat la CNS „Cartel ALFA” şi o grevă generală de o zi în administraţia locală, în primării 
şi consilii judeţene, organizată de către Sindicatul Naţional al Funcţionarilor Publici. 

În funcţie de natura revendicărilor formulate de către protestatari, Instituţia Prefectului 
Judeţul Covasna, a întreprins demersurile necesare la ministerele de resort spre analiza şi 
competenta lor soluţionare. 
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● Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor 

Vârstnice  
Este constituit la nivelul judeţului Covasna şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu 

prevederile H.G. 499/07.04.2004 conform ultimului Ordin al Prefectului nr.  257/23.10.2015. 

În anul 2015  avut loc 10 şedinţe ale Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru 
Problemele Persoanelor Pârstnice, respectiv: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, 
iulie, septembrie, octombrie, noiembrie.  

În cadrul comitetului au fost dezbătute următoarele probleme: 
- Informare privind activitatea Consiliului Judeţean al Persoanelor Pârstnice la nivelul 

judeţului Covasna în anul 2014; 
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- Informare privind activitatea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele 
Persoanelor Pârstnice la nivelul judeţului Covasna în anul 2014; 

- Prezentarea, analizarea şi aprobarea Tematicii şedinţelor Comitetului Consultativ de 
Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Pârstnice, ce urmează a avea loc în anul 2015 

- Situaţia distribuirii către asiguraţi a Cardului Naţional de Asigurări de  Sănătate 
- Măsurile întreprinse pentru protecţia persoanelor vârstnice şi a altor persoane 

vulnerabile de efectele caniculei 
- Noutăţi legislative apărute în Sistemul Asigurărilor Sociale de Sănătate, în urma 

aprobării Contractului - Cadru pe anul 2015 
- Standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie 
a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile 
acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale aprobat prin 
 Ordinului nr. 2.126 din 5 noiembrie 2014 

- Informare privind serviciile sociale destinate persoanelor vârstnice la nivelul municipiului 
Sf. Gheorghe 

- Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece 1 noiembrie 2015- 31 
martie 2016 

- Prezentarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 125/2014 privind scutirea de 
la plată a unor debite provenite din pensii, precum şi a Procedurii de efectuare a restituirilor 

  - Activitatea desfăşurată de Casa Judeţeană  de Pensii Covasna în domeniul valorificării 
biletelor de tratament destinate pensionarilor şi asiguraţilor sistemului public 

- Precizări referitoare la Legea nr. 155/18.06.2015 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice 

În cursul anului 2015, s-au făcut intervenţii pentru rezolvarea problemelor la instituţiile 
competente, respectiv: 

- intervenţii la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Covasna, Comisariatul Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorilor Covasna, Direcţia de Sănătate Publică Covasna şi Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Covasna, privind problemele pe care le întâmpină persoanele vârstnice din 
Căminul Zathureczky Berta Otthon Sf. Gheorghe, datorită funcţionării la parterul acestuia, a 
unui restaurant (cu care are intrare comună), unde vin permanent persoane de etnie romă 
perturbând liniştea şi ordinea publică.  

În concluzie, Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor 
Pârstnice Covasna s-a întrunit lunar (cu excepţia perioadelor în care s-a solicitat amânarea 
şedinţelor Comitetului de către membrii acestuia), neexistând situaţii conflictuale sau 
neînţelegeri între membrii săi.  
 

 
■ Grupul judeţean pentru asigurarea protecţiei unităţilor de învăţământ la 

nivelul jud. Covasna, în vederea analizei trimestriale privind protecţia unităţilor 
şcolare pentru prevenirea violenţelor în şcoli. 

 
Analiza protecţiei unităţilor şcolare pentru prevenirea violenţelor în şcoli – a fost 

reorganizat Grupul judeţean pentru asigurarea protecţiei unităţilor de învăţământ la nivelul 
judeţului Covasna prin Ordinul prefectului nr. 124/11.05.2015, realizându-se trimestrial 
rapoarte privind modul în care se asigură protecţia unităţilor de învăţământ din judeţul 
Covasna împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, Inspectoratul de Poliţie al judeţului 
Covasna, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Consiliul Judeţean Covasna, Primăria mun. Sf. 
Gheorghe, în şedinţe de lucru. 

În anul 2015, Grupul Judeţean s-a întâlnit în 2 şedinţe, în 14.05.2015 şi  27.08.2015, fiind 
abordate următoarele teme: 



 52 

- Analiza modului în care este asigurată protecţia unităţilor de învăţământ preuniversitar 
pentru trim. I 2015, la nivelul judeţului Covasna. 

- Analiza modului în care este asigurată protecţia unităţilor de învăţământ preuniversitar 
pentru anul şcolar 2014-2015, la nivelul judeţului Covasna. 

- Analiza Proiectului Sistemului - Cadru pentru asigurarea protecţiei unităţilor şcolare, a 
siguranţei elevilor şi personalului didactic, pentru anul şcolar 2015 -2016. 

Echipa comună compusă din reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Covasna, ai 
Inspectoratului Judeţean de Poliţie, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi şi Consiliului 
Judeţean a elaborat la nivelul judeţului Covasna, sub autoritatea prefectului „Sistemul cadru 
de asigurare a protecţiei unităţilor şcolare, a siguranţei elevilor şi personalului 
didactic” – document reactualizat pentru anul şcolar 2015 – 2016, înregistrat la Consiliul 
Judeţean Covasna, la Inspectoratul Şcolar Judeţean  Covasna, Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie Covasna şi Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Covasna, semnat de către conducătorii 
celor patru instituţii şi avizat de către prefectul judeţului Covasna.   

În anul şcolar 2014-2015, au fost verificate 317 clădiri în cadrul cărora funcţionează 
grădiniţe, şcoli, respectiv licee şi şcoli toate verificate la începutul anului şcolar 2014/2015 de 
către efectivele comune ale poliţiei/jandarmeriei/poliţiei locale. 

În anul de învăţământ 2014-2015, au avut loc activităţi multiple de prevenire şi 
combatere a faptelor antisociale.  

Pe genuri de fapte, ponderea o deţin în continuare infracţiunile de furt (64,7%) şi loviri 
(17,6%) iar şantaj/portul fără drept de obiecte periculoase (5,8%). 

Astfel, la nivelul judeţului Covasna, a reieşit că: 
-  infracţiunile sesizate au scăzut cu 7 (-29%), toate fiind săvârşite în incinta unităţilor de 

învăţământ. 
- faptele penale continuă să fie comise în incinta unităţilor şcolare(17/100%); 
- ponderea infracţionalităţii în şcoli este deţinută de infracţiunile de furt(64,7%). 
- s-au înregistrat scăderi în ceea ce priveşte infracţiunea de lovire(-6(-66%)); 
- nu s-au mai constatat acte de violenţă din partea profesorilor (-4); 
- este necesară continuarea intensivă a activităţilor comune realizate de poliţişti şi 

autorităţile locale, pentru asigurarea climatului de siguranţă publică în incinta şi în zona 
adiacentă unităţilor de învăţământ. 

În concluzie, situaţia criminalităţii în unităţile de învăţământ şi în zonele adiacente 
acestora a fost sub control, fiind înregistrate fapte penale numai în incinta şcolilor şi în cadrul 
procesului de învăţământ. Activităţile desfăşurate sunt de natură de a asigura siguranţa 
derulării procesului de învăţământ în condiţii foarte bune cele 17 infracţiuni înregistrate nefiind 
de natură a alarma sau a impieta asupra procesului de învăţământ. 

 
 
■ Comisia mixtă de control pentru efectuarea de controale în locurile în locurile 

şi mediile în care se produc, se comercializează, se utilizează sau se consumă 
substanţe sau produse noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât 
cele reglementate 

 
Este constituită la nivelul judeţului Covasna şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu 

prevederile Ordinului comun publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
123/17.02.2011,  

Prin Ordinul Prefectului nr. 55/24.02.2011, a fost constituită Comisia mixtă de control din 
judeţul Covasna pentru efectuarea de controale în locurile în locurile şi mediile în care se 
produc, se comercializează, se utilizează sau se consumă substanţe sau produse noi cu efecte 
psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate. 
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Pentru aplicarea măsurilor la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale a fost întocmit 
„Programul de măsuri pentru combaterea comercializării şi consumului substanţelor/produselor 
noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii” prin care se  coordonează şi monitorizează 
acţiunile realizate la nivel naţional pentru prevenirea consumului de substanţe/produse noi cu 
efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii.  

În implementarea acestui Program, în urma activităţilor de control şi prevenire, la nivelul 
judeţului Covasna s-a constatat că nu se efectuează activităţi de comercializare  a produselor 
etnobotanice, în urma verificării agenţilor economici fiind aplicate un număr de 16 sancţiuni 
contravenţionale şi  întocmit 1 dosar penal. 

Sinteza acţiunilor realizate la nivelul judeţului Covasna  de către Comisia mixtă, s-a 
transmis semestrial către Agenţia Naţională Antidrog, structură desemnată să întocmească 
periodic sinteza acţiunilor realizate la nivel naţional. 
 

 

■ Comisia de mediu şi ecologie la nivelul instituţiei  
 
Comisia de mediu şi ecologie constituită nivelul Instituţiei Prefectului Judeţul  Covasna îşi 

desfăşoară activitatea în conformitate cu art. 25 din Ordinul Ministrului Administraţiei şi 
Internelor nr. 239/2010 privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a 
mediului în unităţile MAI. 

Comisia a vizat în principal realizarea Planului anual de acţiune în domeniul protecţiei 
mediului, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora 
din punctul de vedere al îmbunătăţirii factorilor de mediu. 

Prin Ordinul prefectului nr. 172/2014 a fost actualizată comisia de protecţie a mediului şi 
ecologie la  nivelul instituţiei, a fost desemnat şi responsabilul de mediu la nivelul instituţiei, a 
fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiei. 

Activitatea în anul 2015 a însemnat întocmirea dosarului de mediu, organizarea a două 
şedinţe ale Comisiei de mediu şi ecologie, întocmirea raportului de mediu, etc. 

Colectarea deşeurilor s-a desfăşurat prin implementarea sistemului de colectare selectivă 
a deşeurilor conform Legii 132/2010. 

Cantităţile de deşeuri colectate selectiv, după implementarea acestui sistem, sunt 
următoarele: hârtie – 560 kg; plastic – 45 kg; aluminiu : 1340 kg. 
 

 
OO. 2. Compartimentul Financiar - Contabilitate,  Administrativ 
 
Activitatea acestui compartiment s-a desfăşurat conform prevederilor Legii contabilităţii 

82/1991 republicată, precum şi  a celorlalte acte normative din domeniu. 
Activitatea a vizat în principal: 
- gestiunea raţională a mijloacelor financiare, materiale şi umane prin fundamentarea, 

elaborarea şi executarea bugetului pe anul 2014; 
- asigurarea, în limita creditelor bugetare deschise şi aprobate, a bazei tehnico-materiale 

şi financiare necesare desfăşurării normale a activităţii curente şi de investiţii a instituţiei; 
- respectarea riguroasă a disciplinei financiar-bugetare privind destinaţia creditelor, 

legalitatea operaţiunilor de încasări şi plăţi, limitarea a cheltuielilor de personal, materiale şi 
servicii. 

Pe parcursul anului 2015, bugetul instituţiei a suferit numeroase modificări, conform 
rectificărilor bugetare. Aceste modificări au fost transmise de către Direcţia Generală 
Financiară - Biroul finanţare pentru instituţiile prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne, cu avizul ordonatorului principal de credite.  
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Bugetul pe anul 2015 a fost defalcat pe trimestre, în conformitate cu Legea 500/2001 
privind finanţele publice şi conţine partea de cheltuieli de la bugetul de stat. 

Bugetul aprobat pentru Instituţia Prefectului Judeţul Covasna pentru anul 2014 cuprinde 
categoriile de cheltuieli pe titluri, articole şi aliniate ale clasificaţiei bugetare. 

Finanţarea Instituţiei Prefectului Judeţul Covasna se face integral de la bugetul de stat pe 
următoarele categorii de capitole bugetare:  

Cap. 51.01. - Autorităţi Publice şi Acţiuni Externe - suma alocată a fost de 2.993 mii lei 
Cap. 61.01. -  Ordine Publică şi Siguranţă Naţională - suma alocată a fost de 1.302 mii  

lei. 
În decursul anului financiar 2015, instituţia noastră i-au fost alocate credite bugetare 

pentru desfăşurarea activităţii curente repartizate astfel:în valoare de 2.993,00 mii lei, la 
Capitolul 51.01.03. Autorităţi Publice şi Acţiuni Externe, pentru : 

Titlul I Cheltuieli de personal s-a repartizat suma de 2.701,00 mii lei,  
Titlul II Bunuri şi Servicii s-a repartizat suma de 288,00 mii lei  
Titlul XI Alte cheltuieli s-a repartizat suma de 4,00 mii lei. 

 Pentru anul 2015, la Capitolul 51.01.03. Autorităţi Publice şi Acţiuni Externe  bugetul 
instituţiei se prezintă astfel: 

     
                                                                        Mii lei  

Categoria de cheltuială  Cod   Buget aprobat 
AUTOROTATO PUBLOCE SO ACTOUNO 
EXTERNE 51.01.03 2.993,00 

CHELTUOELO CURENTE 51.01.01 2.993,00 

Titlu O CHELTUOELO DE PERSONAL 10 2.701,00 

Cheltuieli salariale in bani 10 01 2.120,00 
Salarii de baza 10 01 01 843,00 
Sporuri pt condiţii de munca 10 01 05 55,00 
Indemnizaţii plătite unor pers din afara unităţii 10 01 12 0,00 

Indemnizaţii de delegare 10 01 13 
   

2,00 

Alte drepturi salariale in bani 10 01 30 
   

1.220,00 

Cheltuieli salariale in natura 10 02 219,00 
Norme de hrana 10 02 02 219,00 
Alte drepturi salariale in natura 10 02 30 0,00 

Contribuţii 10 03 362,00 
Contribuţii de asigurări sociale de stat 10 03 01 248,00 
Contribuţii de asigurări de şomaj 10 03 02 9,00 
Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 10 03 03 86,00 
Contribuţii  0,5 % fond de accidente 10 03 04 4,00 
Contribuţii  0,85% concedii medicale 10 03 06 16,00 

Titlu OO  BUNURO SO SERVOCOO 20 288,00 

Bunuri si servicii 20 01  224,00 
Furnituri de birou 20 01 01 12,00 
Materiale pentru curăţenie 20 01 02 4,00 
Încălzit, iluminat 20 01 03 76,00 
Apa ,canal, salubritate 20 01 04 5,00 
Carburanţi auto 20 01 05 42,00 
Piese de schimb 20 01 06 0,00 
Transport 20 01 07 0,00 
Posta, telefon, timbre  20 01 08 19,00 
Materiale si prestări de serv. cu caracter funct. 20 01 09 32,00 
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Alte bunuri si serv pt. întreţ si funcţionare 20 01 30 34,00 

Reparaţii curente 20 02 0,00 

Bunuri de natura obiectelor de inv.  20 05 6,00 
Alte obiecte de inventar 20 05 30 6,00 

Deplasări , detaşări transferări 20 06 9,00 
Deplasări interne  20 06 01 9,00 
Deplasări in străinătate 20 06 02 0,00 

Cărţi şi publicaţii 20 11 3,00 

Pregătire profesionala 20 13 4,00 

Protecţia muncii 20 14 1,00 

Alte cheltuieli 20 30 41,00 
Reclama si publicitate 20 30 01 0,00 
Protocol si reprezentare 20 30 02 4,00 
Prime de asigurare non-viaţă 20 30 03 8,00 
Chirii 20 30 04  28,00 
Fondul conducătorului instituţiei 20 30 07 0,00 
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20 30 30 1,00 
Titlul X Alte cheltuieli 59 4,00 
Despăgubiri civile 59,17 4,00 

CHELTUOELO DE CAPOTAL 70 0,00 

TOTLUL X ACTOVE NEFONANCOARE 71 0,00 

Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 71.01 0,00 
Construcţii 71.01.01 0,00 
Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0,00 
Mobilier, aparatura birotica si alte active 
corporale 71.01.03 0,00 
Alte active fixe 71.01.30 0,00 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe 71.03 0,00 
 

Pentru anul 2015, la Capitolul 61.01.50 Ordine Publică şi Siguranţă Naţională  bugetul 
instituţiei se prezintă astfel: în valoare de 1.302,00 mii lei, la Capitolul 61.01.50. Ordine Publică 
şi Siguranţă Naţională: 

- Titlul I Cheltuieli de personal s-a repartizat suma de 1.215,00 mii lei, 
-  Titlul II Bunuri şi Servicii s-a repartizat suma de 85,00 mii lei  
- Titlul XI Alte cheltuieli s-a repartizat suma de 2,00 mii lei. 
-  
                                                                       Mii lei  

Categoria de cheltuială  Cod  
Buget 

aprobat 
ORDONE PUBLOCA SO SOGURANTA 
NATOONALA 61.01.50 1.302,00 

CHELTUOELO CURENTE 61.01.01 1.302,00 

Titlu O CHELTUOELO DE PERSONAL 10 1.215,00 

Cheltuieli salariale in bani 10 01 781,00 
Salarii de baza 10 01 01 615,00 
Indemnizitii de conducere 10 01 03 9,00 
Sporuri ptr condiţi de munca 10 01 05 60,00 
Alte sporuri 10 01 06 0,00 
Indemnizaţie de delegare 10 01 13 1,00 
Indemnizaţie de detaşare 10 01 14 3,00 
Alte drepturi salariale in bani 10 01 30 93,00 

Cheltuieli salariale in natura 10 02 220,00 
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Norme de hrana 10 02 02 168,00 
Uniforme si echipament ogligatoriu 10.02.03 44,00 
Transport la şi locul de muncă 10 02 05 3,00 
Alte drepturi salariale in natura 10 02 30 5,00 

Contributii 10 03 214,00 
Contributii de asigurari sociale de stat 10 03 01 170,00 
Contributii de asigurari de somaj 10 03 02 1,00 
Contributi de asigurari sociale de sanatate 10 03 03 42,00 
Contrib  0,5 % fond de accidente 10 03 04 0,00 
Contributii  0,85% concedii medicale 10 03 06 1,00 

Titlu OO  BUNURO SO SERVOCOO 20 85,00 

Bunuri si servicii 20 01  62,00 
Furnituri de birou 20 01 01 8,00 
Materiale pentru curatenie 20 01 02 2,00 
Incalzit, iluminat 20 01 03 2,00 
Apa ,canal, salubritate 20 01 04 5,00 
Carburanti auto 20 01 05 8,00 
Piese de schimb 20 01 06 0,00 
Posta, telefon, timbre  20 01 08 4,00 
Materiale si prestari de serv. cu caracter funct. 20 01 09 8,00 
Alte bunuri si serv ptr intret si functionare 20 01 30 25,00 

Reparatii curente 20 02 6,00 

Bunuri de natura obiectelor de inv.  20 05 11,00 
Alte obiecte de inventar 20 05 30 11,00 

Deplasari , detasari transferari 20 06 4,00 
Deplasari interne  20 06 01 4,00 
Deplasari in strainatate 20 06 02 0,00 

Carti si publicatii 20 11 0,00 

Pregatire profesionala 20 13 0,00 

Protectia muncii 20 14 1,00 

Alte cheltuieli 20 30 1,00 
Reclama si publicitate 20 30 01 0,00 
Protocol si reprezentera 20 30 02 0,00 
Prime de asigurare non-viate 20 30 03 1,00 
Chirii 20 30 04  0,00 
Fondul conducatorului institutiei 20 30 07 0,00 
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20 30 30 0,00 

Titlul X Alte Cheltuieli 59 2,00 

Despăgubiri civile 59.17 2,00 
 
La Capitolul 68.06. Asigurări şi Asistenţă Socială, pentru Titlul IX Asistenţă socială, în 

anul financiar 2015 s-au efectuat plăţi reprezentând ajutoare acordate la trecerea în rezervă  
aferente anului 2014. 
 

ASOGURARO SO ASOSTENTA SOCOALA  68.06 3,00 

Titlul OX Asistenţă socială 57 3,00 
Ajutoare sociale  57 02 3,00 
Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 3,00 

 
Compartimentul Financiar - Contabilitate îşi exercită atribuţiile în conformitate cu 

prevederile legale, respectându-se principiile unei bune gestiuni financiare 
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Eficienţa utilizării fondurilor publice alocate de Ministerul Afacerilor Interne - Instituţiei 
Prefectului, ordonator terţiar de credite  a fost asigurată prin: 

- organizarea şi conducerea corectă şi la zi a contabilităţii instituţiei 
- implementarea bugetului cu încadrarea în alocaţiile bugetare trimestriale şi anuale:  
- urmărirea execuţiei bugetare, a rezultatelor acesteia şi efectuarea plăţilor în condiţii de 

economicitate şi eficienţă  
- evidenţierea operaţiilor financiar - contabile în contabilitatea financiară şi de gestiune  
- întocmirea registrelor obligatorii, a balanţei de verificare şi a Situaţiilor financiare care să 

reflecte situaţia reală şi exactă a patrimoniului instituţiei:  
- angajarea şi ordonanţarea la plată a cheltuielilor în limita bugetului aprobat:  
- efectuarea cu responsabilitate a controlului financiar preventiv:  
- calculul şi evidenţierea corectă a obligaţiilor de natură salarială  
- determinarea valorii creanţelor faţă de instituţiile care îşi desfăşoară activitatea în 

Palatul Administrativ în funcţie de nivelul cotei individuale de utilităţi. 
Din punct de vedere administrativ au fost realizate următoarele atribuţii: 
- Gestionarea cu responsabilitate a BVC-urilor: s-au eliberat BPC-urile cu 

respectarea cotei de benzină alocate pentru fiecare autoturism; s-a ţinut evidenţa operativă a 
BPC-urilor gestionate la Instituția Prefectului Judeţul Covasna; 

- Gestionarea parcului auto:  
În baza Ordinului Ministrului M.A.I. nr. 559/2008 a fost organizată activitatea de 

întreţinere, reparaţii şi evidenta parcului auto. Lunar a fost întocmită raportarea privind 
consumul de carburant şi încadrarea in normele de consum aprobate. 

 Pe parcursul anului la solicitările Direcţiei Logistice din cadrul MAI au fost întocmite: 
 - situaţiile privind gradul de înzestrare al parcului auto al Instituţiei Prefectului judeţul 

Covasna, precum si multiplele intervenţii pentru necesitatea înnoirii parcului auto prin 
includerea instituţiei în cadrul programului ,,Rabla 2013” ca urmare au vechimii autoturismelor 
din dotarea instituţiei, 

- machetă privind asigurarea RCA si CASCO în cadrul instituţiei, 
- machete privind situaţia imobilelor administrate de către Instituţia Prefectului judeţul 

Covasna. 
      -  au fost începute demersurile necesare pentru radierea unui autoturism marca 

DAEWOO CIELO EXECUTIPE; 
     -   au fost făcute toate demersurile necesare pentru achiziţionarea a două autoturisme 

DACIA LOGAN pentru Serviciile Comunitare, prin programul  de înnoire a parcului auto.  
Au fost întocmite lunar FAZ- urile - fise de activitate zilnică şi evidenţa consumului de 

carburant şi au fost respectate perioadele de revizii tehnice şi reparaţii a autoturismelor din 
dotare.  

- Gestionarea valorilor băneşti şi întocmirea documentelor specifice: s-au 
gestionat valorile băneşti cu respectarea prevederilor legale în vigoare; efectuarea tuturor 
operațiunilor de încasări şi plăţi în numerar pe baza documentelor legal întocmite şi aprobate 
de persoanele autorizate; s-au întocmit documentele de încasare/plată pentru fiecare 
operaţiune şi registrul de casă zilnic; s-au efectuat încasări şi plăţi prin casierie şi 
vărsăminte/ridicări de numerar la/de la Trezoreria Municipiului Sf. Gheorghe; încasările prin 
casieria unităţii au provenit din ridicări de numerar din conturile de disponibil deschise la 
trezorerie, din încasări de la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi 
Înmatriculare a Pehiculelor, de la personalul unității şi din încasări de la persoane fizice sau 
juridice din afara unității; 

- Arhivarea documentelor financiar– contabile cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare: s-au îndosariat documentele justificative din compartiment în ordine 
cronologică şi pe categorii de operaţiuni; 
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- Inventarierea patrimoniului: Inventarierea patrimoniului s-a efectuat în baza Ordinului 
Prefectului judeţului Covasna nr. 260/30.10.2015 prin care s-a stabilit perioada de desfăşurare 
a acestei operaţiuni, elementele patrimoniale supuse inventarierii precum şi comisia de 
inventariere. 

Au fost inventariate toate gestiunile de valori materiale, respectiv gestiunile de materiale 
obiecte de inventar în magazie şi în folosință, mijloace fixe. De asemenea, au fost inventariate 
disponibilităţile băneşti, cecurile şi alte valori aflate în casieria instituţiei, precum şi 
disponibilităţile băneşti existente în conturile deschise la Trezoreria Sf. Gheorghe. 
Disponibilităţile băneşti s-au inventariat prin confruntarea soldului din registrul de casă cu cel 
din evidenţa contabilă, după efectuarea tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi. Au fost 
inventariate, de asemenea, creanţele si obligaţiile instituţiei față de terţi prin verificarea 
sumelor care constituie soldul conturilor de clienţi, debitori şi furnizori. 

- Menţinerea în stare de funcţionare a patrimoniului instituţiei: au fost 
organizate activităţi de întreţinere, reparaţii şi acolo unde era cazul încheierea de contracte cu 
terţi la instalaţiile de încălzire, apă, canal, energie electrica si altele; 

Au fost întocmite referatele de necesitate pentru achiziţionarea şi apoi distribuirea 
economicoasă a materialelor consumabile pentru imprimante, faxuri, xeroxuri, rechizite de 
birou, materiale reprezentând obiecte de inventar; 

Prin încheierea unui contract de prestări servicii a fost menţinuta ordinea şi curăţenia în 
instituţie. 
 

 
OO.3. Compartimentul Achiziţii Publice  
   
 
Activitatea de achiziţii publice s-a desfăşurat în cadrul legislativ şi instituţional al derulării 

achiziţiilor, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale :  
- OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiuni de servicii, aprobată prin Legea 
nr. 337/2006, cu modificări şi completări ulterioare ,  

- HG nr.925/2006pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG 34/2006, cu modificări şi completări 
ulterioare;  

În cadrul procesului de achiziţie publică au fost urmărite următoarele obiective :   
� respectarea cadrului legal; 
� gestiunea raţională a mijloacelor financiare, materiale şi umane prin fundamentarea, 

elaborarea şi executarea bugetului pe anul 2015 
� eficienţa utilizării fondurilor, materializată în utilizarea unor criterii care să reflecte 

avantajele de natură economică în vederea obţinerii raportului optim între preţ şi calitate;  
� asumarea răspunderii de către persoanele implicate în procesul de achiziţie publică; 
�  asigurarea, în limita creditelor bugetare deschise şi aprobate, a bazei tehnico-

materiale şi financiare necesare desfăşurării normale a activităţii curente şi de investiţii a 
instituţiei; 

� asigurarea transparenţei procesului de achiziţii publice prin aducerea la cunoştinţă 
publică a tuturor informaţiilor legate de procedura de atribuire, prin publicarea anunţurilor de 
participare şi atribuire în SEAP ;  

Pe parcursul anului 2015 au fost achiziţionate servicii şi bunuri materiale necesare  
desfăşurări a activităţii Instituţiei Prefectului Judeţul Covasna, inclusiv a celor 2 servicii publice 
comunitare din subordine. Din valoare totală a achiziţiilor, care a fost de 214.000 lei, valoarea 
cumpărărilor directe efectuate  prin SEAP s-a ridicat la 72.537,95 lei (fără T.P.A.) - 
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reprezentând 42,04 % din totalul achiziţiei, faţă de 40% cât reprezintă valoarea minimă 
evidenţiată în prevederile legale.  

Pentru buna desfăşurare a activităţii Instituţiei prefectului judeţul Covasna şi a serviciilor 
publice comunitare din subordine, au fost necesare achiziţii de materiale, furnituri de birou, 
bunuri şi servicii diverse – curăţenie, reparaţii auto, întreţinere şi administrare reţele IT şi 
telefonie - în conformitate cu programele de achiziţii publice anuale, avizate şi aprobate 
conform reglementărilor legale în acest domeniu. 

 
 

 
OO.4. Alte activităţi exercitate în cadrul serviciului 
 
 
Activităţi în vederea realizării politicilor de integrare europeană 
 
Realizarea politicilor de integrare europeană, a politicilor publice naţionale şi locale, 

precum şi respectarea Planului de măsuri pentru integrarea europeană şi intensificarea 
relaţiilor externe. 

1. Participarea în cadrul grupului de lucru judeţean la elaborarea profilului judeţului 
Covasna şi a portofoliului de proiecte pentru perioada 2014-2020 

Pentru pregătirea ciclului financiar 2014-2020 cu privire la atragerea de fonduri europene, 
posibilităţile de finanţare a proiectelor de dezvoltare, în colaborare cu Consiliul Judeţean 
Covasna, în perioada martie-octombrie 2015 grupul de lucru constituit la nivelul judeţului 
Covasna a finalizat sub îndrumarea A.D.R. CENTRU portofoliul de proiecte pentru perioada mai 
sus amintită. Au fost organizate şi două mese rotunde cu toţi factorii implicaţi în această 
activitate. Documentul redactat a fost transmis la A.D.R. Centru.  

Totodată au fost organizate două întâlniri cu reprezentanţii ADR Centru pentru 
prezentarea strategiei de dezvoltare al regiunii în prisma ciclului financiar 2014-2020. 

2. Monitorizarea acţiunilor desfăşurate la nivel judeţean pe linia afacerilor europene 
(monitorizarea trimestrială a implementării programelor U.E. de post aderare în judeţul 
Covasna): 

Trimestrial au fost cerute informaţii de la toate primăriile care au proiecte aprobate şi în 
implementare pe POR. Pe baza informaţiilor primite a fost actualizată baza de date şi a fost 
elaborat un raport de progres. 

3.  Activităţi specifice în cadrul B.J.R şi în cadrul Grupului Mixt  de Lucru pentru romi 
În urma restructurării aparatului de specialitate din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul 

Covasna, atribuţiile de serviciu al expertului pentru romi din cadrul B.J.R. Covasna au fost 
preluate de Compartimentul Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională, iar ulterior 
reorganizării instituţiei activitatea fiind exercitate ca şi atribuţii cu caracter interimar de o 
consilierul din cadrul compartimentului dezvoltare economică şi monitorizarea serviciilor 
publice deconcentrate.  

Totodată a fost reactualizat prin ordinul prefectului nr. 86/30.03.2015 componenţa B.J.R. 
Covasna. În colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale a fost elaborat o bază 
complexă de date cu privire la situaţia etniei rome din judeţul Covasna. Au fost organizate 3 
întâlniri ale membrilor B.J.R. Covasna cu reprezentanţii comunităţilor de romi din oraşul 
Covasna, şi din municipiile  Sf. Gheorghe şi Tg. Secuiesc. 

 Totodată B.J.R. a oferit sprijin pentru primăriile Palea Crişului, Covasna, Brăduţ, Belin, 
Ojdula în pregătirea şi  elaborarea strategiilor locale pentru comunităţile de romi, perioada 
2013-2020. 
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A fost reorganizat şi Grupul Mixt de lucru pentru romi la nivelul judeţului. În acest sens a 
fost emis Ordinul prefectului87/30.03.2015. Actualul Grup Mixt de lucru pentru romi cuprinde 
23 de persoane. 

În urma restructurării aparatului de specialitate din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul 
Covasna, atribuţiile de serviciu al expertului pentru romi din cadrul B.J.R. Covasna au fost 
preluate de Compartimentul Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională. Totodată a fost 
reactualizat prin ordinul prefectului nr. 86 din 30.03.2015 componenţa B.J.R. Covasna. În 
colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale a fost elaborat o bază complexă de date 
cu privire la situaţia etniei rome din judeţul Covasna. Au fost organizate 3 întâlniri ale 
membrilor B.J.R. Covasna cu reprezentanţii comunităţilor de romi din oraşul Covasna, şi din 
municipiile Sf. Gheorghe şi Tg. Secuiesc. Totodată B.J.R. a oferit sprijin pentru primăriile Palea 
Crişului, Covasna, Brăduţ, Belin, Ojdula în pregătirea şi  elaborarea strategiilor locale pentru 
comunităţile de romi, perioada 2013-2020. 

A fost reorganizat şi Grupul Mixt de lucru pentru romi la nivelul judeţului. În acest sens a 
fost emis Ordinul prefectului nr.87 din 30.03.2015. Actualul Grup Mixt de lucru pentru romi 
cuprinde 23 de persoane. 

 În anul 2015 municipiul Tg. Secuiesc, oraşul Covasna şi comunele Ghelinţa, Băţani, 
Boroşneul Mare, Brăduţ au elaborat strategii de dezvoltare pentru cetăţenii de etnie romă 
pentru perioada 2015-2020, în conformitate cu HG. nr. 18 din 14 ianuarie 2015. Pe baza 
acestor strategii şi incluzând informaţiile de la alte comune care au comunităţi însemnate de 
romi, a fost elaborat de către BJR Strategia judeţului Covasna pentru incluziunea cetăţenilor 
români de etnie romă pentru perioada 2015-2020. Strategia va fi supusă dezbaterii publice în 
primul trimestru al anului 2016. 

Pentru consultanţă, în cursul anului 2015 la BJR Covasna s-au prezentat un număr de 
aproximativ 50 de persoane de etnie romă. 

 
 
● Participarea funcţionarilor publici din cadrul Serviciului Dezvoltare Economică, 

Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, Financiar-Contabilitate, Administrativ în cadrul 
unor comisii de concurs şi soluţionare a contestaţiilor  

Urmare deblocării posturilor de la nivelul aparatului de specialitate al primarului din 
unităţile administrativ teritoriale din judeţ sau de la nivelul unor servicii publice deconcentrate, 
în anul 2015 funcţionarii publici din cadrul serviciului au participat ca reprezentanţi desemnaţi 
de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în cadrul unor comisii de concurs şi comisii 
de soluţionare a contestaţiilor organizate pentru recrutarea sau promovarea funcţionarilor 
publici din aceste instituiţii. 
 

 
Control intern/managerial  
 
- În anul 2015 în conformitate cu Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1649/2011 

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru 
aprobarea controlului intern cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile 
publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial şi a Legii 234/2010 pentru  
modificarea  şi completarea O.G. nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar 
preventiv şi a Ordinului Secretarului General al Guvernului n4. 400/2015 pentru aprobarea 
Codului Controlului intern/managerial la nivelul structurii MAI a fost desfăşurate următoarele 
activităţi: 

- Prin Ordinul Prefectului nr. 8/2015 a fost actualizat Grupul de lucru pentru coordonarea, 
monitorizarea şi îndrumarea metodologică a sistemului de control intern/managerial din cadrul 
Instituţiei Prefectului Judeţul Covasna; acesta întâlnindu-se trimestrial pentru monitorizarea 
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sistemului de control intern, întocmindu-se de fiecare dată procese verbale pentru 
implementarea sistemului de control intern la nivelul instituţiei, 

- Prin Ordinul prefectului nr. 225/2015 a fost reactualizat Grupul de lucru pentru 
coordonarea, monitorizarea şi îndrumarea metodologică a sistemului de control 
intern/managerial din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Covasna; 

- Conform Ordinului prefectului nr. 268/13.11.2015 a fost constituită Structura pentru 
monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi/sau dezvoltării 
sistemul de control intern/managerial din cadrul Instituţiei prefectului –Judeţul Covasna ,  

- A fost întocmit Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la 
nivelul Instituţiei Prefectului Judeţul Covasna pentru anul 2015, 

 - A fost întocmit Planul de acţiune conform  Raportului  de Audit al Direcţiei Audit Intern  
din cadrul - Ministerului Afacerilor Interne -  cu nr.393.944/24.07.2015, înregistrat la Instituţia 
Prefectului Judeţul Covasna cu nr. 10.056/29.07.2015,  

- Au fost realizate informări trimestriale ale stadiului implementării sistemului de control 
intern/managerial pentru întreaga instituţie după centralizarea datelor furnizate de toate 
compartimentele din instituţie,  

Întreaga activitate a controlului intern/managerial va fi edificată prin situaţia sintetică 
rezultată ca urmare a autoevaluării realizate la nivelul Instituţiei Prefectului precum şi a 
Raportului asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2015, activitate aflată 
în curs de elaborare.   

 
 
Protecţia Onformaţiilor clasificate 
 
 În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.585/2002 şi Hotărârea Guvernului nr. 

781/2002  pe această linie au fost realizate următoarele activităţi: 
- au fost reactualizate anexele PPSIC-ului la nivelul Instituţiei în conformitate cu 

modificările intervenite în structura de conducere a Instituţiei Prefectului,  
- au fost stabilite prin ordine ale prefectului următoarele: desemnarea funcţionarului de 

securitate şi înlocuitorul acestuia, desemnarea persoanelor pentru multiplicarea documentelor 
ce conţin informaţii clasificate, lista funcţionarilor publici cu acces la informaţii clasificate, 
comisie de inventariere a documentelor ce conţin informaţii clasificate la nivelul instituţiei, 
regulamentul de ordine interioară privind protecţia informaţiilor clasificate, comisia de selecţie, 
casare şi distrugere a ştampilelor şi sigiliilor din instituţie, desemnarea persoanelor pentru 
realizarea pregătirii profesională pe linia protecţiei informaţiilor clasificate, desemnarea 
persoanelor pentru realizarea controalelor pe linia informaţiilor clasificate, desemnare persoană 
pentru activitatea de conducere în secret şi comunicaţii operative, 

- a fost întocmit Regulamentul de ordine interioară privind protecţia informaţiilor 
clasificate,  

- a fost întocmit Planul de pregătire profesională pe linia protecţiei informaţiilor clasificate, 
- au fost întocmite fişe de pregătire profesionale pentru persoanele cu acces la informaţii 

clasificate, 
- au fost întocmite fişe de consultarea a documentelor clasificate pentru fiecare persoană,  
- au fost inventariate toate actele normative referitoare la informaţiile clasificate,  
- a fost realizată inventarierea ştampilelor şi sigiliilor din instituţie şi au fost realizate 

centralizări transmise MAI,  
- au fost realizate instruiri cu personalul cu acces la informaţii clasificate cu personalul din 

cadrul instituţiei pe nivele de acces la informaţii clasificate,  
- au fost întocmite legitimaţii de acces în zonele de securitate pe nivele de secretizare, 
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- au fost emise autorizaţiile de acces la informaţii clasificate pentru nivelul de acces secret 
de serviciu, iar pentru cele pentru nivelul strict secret au fost transmise documentele necesare 
prelungirii lor către SIPI. 

Toate solicitările de la structurile MAI cu privire la protecţia informaţiilor clasificate au fost 
rezolvate în cursul anului 2015. 

În conformitate cu prevederile OMAI 810/2005 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în sistemele informatice şi de 
comunicaţii INFOSEC – în instituţiile MAI au fot elaborate documentele necesare acreditării 
sistemelor informatice şi de comunicaţii ce prelucrează informaţii clasificate, procesul de 
autorizare fiind finalizat. Au fost acreditate calculatoarele care procesează informaţii clasificate, 
respectându-se procedurile operaţionale de securitate. De asemenea, în conformitate cu 
cerinţele minime INFOSEC pentru sistemele informatice şi de comunicaţii din MAI, în baza 
Planului de testare  privind modul de aplicare a măsurilor de protecţie a SIC au fost efectuate 
verificări ale staţiilor de lucru care stochează, procesează sau transmit informaţii clasificate, în 
urma verificărilor efectuate nefiind constatate nereguli. 

Pe parcursul anului 2015 au fost realizate multiple controale din partea Serviciului de 
Informaţii şi Protecţie Internă Covasna cu privire la protecţia informaţiilor clasificate, prilej cu 
care s-a constat că la nivelul instituţiei nu au fost constatate nereguli. 

Atribuţiile exercitate pe linia informaţiilor clasificate şi pe linia INFOSEC au fost exercitate 
prin cumularea cu toate celelalte atribuţii prevăzute în fişele posturilor de către personalul din 
cadrul serviciului 
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OOO. CANCELAROA PREFECTULUO  
 
 
În baza atribuţiilor stabilite prin H.G. nr. 460/5.04.2006, actualizată în data de 25 mai 

2009, activitatea Cancelariei Instituţiei Prefectului – judeţul Covasna în cursul anului 2015, 
angajaţii Cancelariei Prefectului au desfăşurat următoarele activităţi:  

 
- Mass-media: Cancelaria prefectului a efectuat monitorizarea presei în ceea ce priveşte 

promovarea şi reflectarea imaginii şi activităţilor Instituţiei Prefectului şi a persoanei prefectului 
în ziarele locale şi centrale. Astfel, au apărut peste 150 de articole în presa scrisă şi 
electronică, locală şi centrală: Observatorul de Covasna, Mesagerul de Covasna, Condeiul 
Ardelean, Mediafax, Agerpres, NewsIn, Portalul Naţional de Administraţie, Adevărul, HotNews, 
Mediafax, România Liberă, Háromszék, Székely Hírmondó, Kronika. De asemenea, în această 
perioadă, s-au organizat un număr de 4 conferinţe de presă, au fost elaborate şi publicate un 
număr de 14 comunicate de presă, s-au realizat peste 20 de interviuri cu prefectul (TPR Târgu 
Mureş, Realitatea TP, Digi 24, DunaTP –Ungaria, Antena 3, România TP).  

 
- Relaţii internaţionale: în contextul promovării imaginii şi intereselor judeţului 

Covasna în particular şi a României în general, în cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul 
Covasna pe parcursul anului 2015, prefectul Sebastian CUCU s-a întâlnit cu delegaţia 
Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România, condusă de domnul Matthew Johns, ataşat 
politic al Ambasadei Statelor Unite ale Americii.   

 
- Site-ul Onstituţiei Prefectului – judeţul Covasna: asigurarea actualizării şi întreţinerii 

site-ului oficial al Instituţiei Prefectului–judeţul Covasna, http://www.prefecturacv.ro, a fost o 
altă atribuţie a personalului Cancelariei prefectului. În cadrul site-ului se regăsesc informaţii 
privind agenda publică a prefectului, informaţii de actualitate de interes general, comunicate 
de presă ale Instituţiei Prefectului - judeţul Covasna, materialele şedinţelor comisiilor aflate în 
coordonarea prefectului, date de interes general privind unităţile administrativ-teritoriale şi 
serviciile deconcentrate judeţene, precum şi alte date cu caracter public prevăzute prin lege. 
Pentru o mai bună informare a opiniei publice tinere din judeţul Covasna a fost acutalizată 
pagina de facebook a instituţiei (https://www.facebook.com/prefecturacovasna) care a 
ajuns la sfârşitul anului 2015 să acumuleze peste 750 de like-uri şi au fost postate informaţii 
care au ajuns şi la 350 de persoane.  

 
- Audienţe: în urma organizării săptămânale a audienţelor solicitate de cetăţeni, în cursul 

anului 2015 s-au prezentat în audienţă la prefectul judeţului Covasna, un număr de 206 de 
persoane. De asemenea au fost primite prin e-mail, peste 30 de solicitări de informaţii de 
interes public, cereri, petiţii şi sesizări de la cetăţeni. Toate cererile au fost soluţionate,în 
funcţie de natura problemei, fie direct de către angajaţii din compartimentele Instituţiei 
Prefectului, fie prin demersuri efectuate pe lângă autorităţile adminisraţiei publice locale din 
judeţ sau ale Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple 
Covasna, fie prin îndrumarea cetăţenilor către instituţiile abilitate pentru competentă 
soluţionare.  

 
- Şedinţe operative: completarea la zi a registrului privind evidenţa şedinţelor operative 

desfăşurate în cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Covasna şi participarea la aceste şedinţe 
operative, pe parcursul anului 2015 au fost întocmite procesele-verbale pentru un număr de 3 
şedinţe.  
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- Activităţi curente: Cancelaria prefectului a asigurat condiţiile necesare desfăşurării 
activităţii prefectului (tehnoredactarea materialelor, organizarea agendei de lucru şi a 
întâlnirilor prefectului,a conferinţelor de presă, organizarea împreună cu alte compartimente 
din cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul Covasna a evenimentelor publice, participarea 
reprezentanţilor instituţiei la diverse manifestări, conferinţe, simpozioane, sărbători oficiale), 
elaborarea de sinteze sub forma comunicatelor de presă în vederea informării cetăţenilor cu 
privire la evenimente de interes public în diferite domenii.  
 

În cursul anului 2015, Cancelaria Prefectului a asigurat condiţiile necesare organizării 
întâlnirilor prilejuite de vizite ale unor oficiali guvernamentali, astfel că, Prefectul Sebastian 
Cucu a primit vizita Ministrului delegat pentru dialog social, domnul Liviu Marian POP, respectiv 
vizita Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu. 
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OV. SERVOCOUL PUBLOC COMUNOTAR PENTRU ELOBERAREA ŞO EVODENŢA 
PAŞAPOARTELOR SOMPLE  
 

În perioada analizată s-a urmărit realizarea obiectivelor ce derivă din legislaţia 
specifică precum şi din  Programul de măsuri pentru combaterea birocraţiei în 
activitatea de relaţii cu publicul aprobat prin H.G nr. nr. 1723 din 14.10.2004, Strategia 
Naţională de aderare la spaţiul Schengen, Strategia Naţională Anticorupţie. 

Activitatea serviciului în anul 2015, s-a axat pe deservirea în condiţii cât mai bune a 
cetăţenilor care s-au adresat serviciului, crearea unei imagini pozitive a serviciului, creşterea 
răspunderii personalului în executarea activităţilor zilnice precum şi  perfecţionarea pregătirii 
acestuia. 

1. Activităţi executate de Compartimentul Emitere, Evidenţă Paşapoarte şi Probleme de 
Migrări  

Numărul cererilor de eliberare a paşaportului înregistrate la nivelul serviciului a fost de 
5640, din care: 

- cereri pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic:                             2688 
- cereri pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic cu menţionarea domiciliului în 

străinătate:                                                                                                       152 
- cereri pentru eliberarea unui paşaport simplu temporar:                             2778 
- cereri pentru eliberarea unui paşaport simplu temporar cu menţionarea domiciliului în 

străinătate:                                                                                                        22  
Comparativ, numărul  cererilor înregistrate până în prezent în anul 2015 a crescut cu 547 

cereri, respectiv 10,74% faţă de întreg anul 2014 . 
Statistica cererilor, după locul depunerii acestora, se prezintă astfel: 
 - cereri depuse la ghişeul  serviciului:                                                            5272 
 - cereri depuse la misiunile diplomatice  ori oficiile consulare ale României:       368                     
Au fost operate în baza de date un număr de 223 pierderi, furturi sau  deteriorări ale 

paşaportului anterior, mai puţine cu 17 faţă de anul 2014, astfel: 
-pierderi: 210, din care 25 paşapoarte valabile; 
-furturi: 3 paşaporte, aflate în termenul de valabilitate; 
-deteriorări: 10 paşapoarte, din care 2 paşapoarte valabile. 
În cele 27 cazuri de pierdere a paşaportului valabil au fost întocmite procese-verbale de 

constatare a contravenţiei şi aplicate sancţiunile, încadrarea juridică fiind făcută conform 
prevederilor legale. 

De asemenea, au fost primite şi înregistrate 454 cereri pentru eliberarea adeverinţei 
referitoare la limitarea exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate ori privind 
paşapoartele deţinute, mai puţine cu 151 cereri faţă de anul 2014. 

Activitatea de soluţionare a cererilor  

În cazul cererilor de eliberare a paşaportului simplu temporar, termenul de soluţionare a 
fost, de regulă, de 2 ore lucrătoare de la primirea lor, iar în cazul cererilor de eliberare a 
paşaportului simplu electronic şi a celor de eliberare a adeverinţelor, termenul de aprobare, 
respectiv de soluţionare, a fost împlinit, în general, în 24 de ore de la primire. 

Astfel, au fost soluţionate pozitiv 5641 cereri de eliberare a paşaportului şi 454 cereri de 
eliberare a adeverinţelor, iar o cerere de eliberare a unui paşaport simplu temporar a fost 
respinsă. În acest caz, decizia de respingere, precum şi motivele care au stat la baza acesteia, 
au fost comunicate solicitantului în scris, în termenul legal de soluţionare a cererii. 

Pentru solicitanţii care figurau în evidenţa serviciului cu mapă de paşapoarte, s-a procedat 
la scanarea conţinutului acestora şi a formularelor de cerere, după aprobarea lor. Pentru 
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mapele  nou întocmite au fost completate  opise, iar pentru mapele opisate anterior s-a 
procedat la completarea lor cu înscrisurile introduse ulterior în acestea. 

După personalizare, cele 2799 paşapoarte simple temporare au fost predate la ghişeu pe 
bază de condică. În cazul paşapoartelor simple electronice, după primirea  lor de la 
C.N.U.P.P.E şi recepţia acestora, s-a procedat la predarea lor la ghişeu, pe bază de condică, de 
către comisia de recepţie. 

Urmare a cererilor primite, la ghişeul serviciului au fost livrate solicitanţilor un număr de  
4699 paşapoarte, astfel: 

-paşapoarte simple electronice: 1902 

-paşapoarte simple temporare:  2797, iar un număr de 483 paşapoarte simple electronice 
au fost livrate titularilor prin curier. 

Cererile şi documentele care au stat la baza eliberării paşapoartelor pentru un număr de 
76 solicitanţi care s-au adresat serviciului nostru în temeiul art.15 alin.2) şi 3) din Legea 
nr.248/2005, au fost transmise  serviciilor de profil de la domiciliul acestora, după livrarea 
paşapoartelor la titulari. 

Cererile pentru eliberarea paşaportului cu menţionarea domiciliului în străinătate au fost 
verificate şi soluţionate conform procedurii de lucru pe această linie. Aceste cereri, precum şi 
cererile de eliberare a paşaportului simplu electronic depuse la misiunile diplomatice ori oficiile 
consulare ale României, de către cetăţenii români cu domiciliul în România, au fost luate 
nominal în evidenţă, prin înscrierea  în registrul special întocmit în acest scop. 

În cazul a 92 cetăţeni români care şi-au stabilit domiciliul în străinătate şi nu figurau în 
baza de date privind evidenţa persoanelor cu acest statut, au fost efectuate notificări în acest 
sens către Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna. 

În vederea actualizării bazei de date, pentru 123 persoane cărora li s-a eliberat paşaport 
şi care nu figurau în baza de date privind evidenţa persoanelor ori care figurau cu alte date de 
identitate, au fost întocmite notificări către Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a 
Persoanelor Covasna, însoţite de copii ale documentelor de stare civilă corespunzătoare. 

În cazul adeverinţelor, după verificarea, redactarea, avizarea şi aprobarea lor, acestea au 
fost predate pe bază de condică la ghişeul serviciului unde, după eliberarea lor, s-a procedat la 
scanarea exemplarului nr.2 şi la întocmirea ori completarea opisului din mapa de paşapoarte, 
după caz. 

Activitatea pe linia prelucrării datelor cu caracter personal, altele decât cele rezultate din 
primirea şi soluţionarea cererilor de eliberare a paşaportului şi adeverinţelor 

La solicitarea scrisă a instituţiilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice sau evidenţei 
persoanelor au fost efectuate verificări şi comunicări scrise  cu privire la 20 persoane, în 
conformitate cu prevederile legale. 

Pentru 29 cereri de restabilire a domiciliului în România, primite de la serviciile publice 
comunitare locale de evidenţă a persoanelor în vederea „avizării”, s-a procedat la efectuarea 
verificărilor şi menţiunilor corespunzătoare în evidenţe, precum şi la scanarea documentelor şi 
a conţinutului mapelor de paşapoarte. 

La solicitarea scrisă a altor servicii publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa 
paşapoartelor simple, au fost scanate şi transmise un număr de 155 mape de paşapoarte. 

Au fost efectuate în idis un număr de 1346 observaţii, iar în cazul persoanelor care 
posedau mapă de paşapoarte s-a procedat şi la scanarea conţinutului acestora; de asemenea, 
a fost scanat conţinutul a 7409 mape constituite în perioada 2004 – 2005 şi opisate 2290 
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mape constituite în anul 2005. 
 
Activitatea pe linie de gestiune – s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile 

instrucţiunilor şi  procedurii pe această linie. 
În procesul de personalizare a paşapoartelor simple temporare au fost constatate  219 

rebuturi tehnologice, iar în privinţa paşaportului simplu electronic nu au fost constatate 
rebuturi de emitere. 

În urma inventarierii semestriale a formularelor cu regim special, a paşapoartelor 
temporare şi a foliei holografice aflate în depozit şi asupra diverşilor deţinători, desfăşurată în 
conformitate cu normele metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
patrimoniului în unităţile m.a.i, precum şi cu ocazia inventarierii lunare a paşapoartelor 
temporare şi a foliei holografice neutilizate, aflate în depozit şi asupra diverşilor deţinători, nu 
au fost constatate plusuri sau minusuri în gestiune.  

 

2. Activităţi desfăşurate de compartimentul informatic 
 
Pentru exploatarea optimă a aplicaţiei IDIS s-a impus instalarea unor noi patch-uri, astfel: 
- în data de 29.01.2015, respectiv 11.03.2015, pentru optimizarea procesului de preluare 

a setului de amprente împreună cu scorul acestora şi în conformitate cu Decizia Comisiei 
Europene cu numărul C(2011) 5499/ 04.08.2011; 

- în data de 18.05.2015, pentru optimizarea procesului de preluare a cererilor; 
- în data de 31.07.2015, pentru optimizarea tipăririi liniilor MRZ a paşapoartelor simple 

temporare şi îmbunătăţirea etapei de asigurare calitate paşaport; 
Pach-urile au fost instalate, conform dipoziţiilor D.G.P., pe toate staţiile, atât la nivelul 

serviciului cât şi de Direcţia Generală de Paşapoarte. La nivelul serviciului au fost instalate de 
subcomisar de poliţie Mărculescu Alexandrina şi ag. şef principal de poliţie Codreanu Marcel, 
după caz. 

În vederea asigurării unui flux optim şi eficient de soluţionare a problemelor apărute la 
nivelul sistemului informatic de emitere şi gestiune a paşapoartelor electronice şi temporare, 
conform dispoziţiei D.G.P. nr. 3702035 din 30.12.2009, au fost raportate unităţii help-desk un 
număr de 31 sesizări şi solicitări, după cum urmează: 

- 10 solicitări de remediere a greşelilor de operare; 
- 7 sesizări cu privire la nefuncţionalitatea aplicaţiei IDIS; 
- 5 sesizări de natură tehnică – aparatură defectă; 
- 6 sesizări lipsă conexiune cu EPP; 
- 1 solicitare resetare parolă; 
- 1 solicitare acces la portalul DEPABD a două staţii, respectiv CP_T1 şi 

CP_P3; 
- 1 solicitare livrare set cartuşe rezervă pentru imprimanta Trigenion; 

În data de 12.03.2015 s-au predat reprezentantului firmei „S&T România” echipamentele 
din vechiul complet de personalizare a paşapoartelor temporare, respectiv imprimanta Diletta 
şi laminatorul Lapis iar documentele întocmite cu această ocazie au fost transmise Direcţiei 
Generale de Paşapoarte. 

Începând cu luna martie staţia mobilă este folosită ca staţie de lucru, în vederea utilizării 
aplicaţiei IDIS. 

În perioada analizată, au fost raportate Direcţiei Generale de Paşapoarte situaţii cu 
echipamentele IT&C, aflate în gestiunea serviciului. 

În vederea actualizării menţiunilor existente în sistemul informatic de emitere şi gestiune 
a paşapoartelor simple, coform dispoziţiilor D.G.P. şi a listelor transmise, s-au verificat 203 
persoane atât la mapa personală cât şi în evidenţele IDIS şi DEPABD, ocazie cu care, la nivelul 
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serviciului, s-a efectuat corectarea câmpurilor „judeţul de domiciliu” şi „localitatea ultimului 
domiciliu”, din secţiunea persoană, pentru 16 persoane. 

În perioada analizată, la sediul serviciului, personalul firmei S&T a efectuat 14 intervenţii 
tehnice cu privire la laminator şi imprimantă, fiind efectuate diferite setări ale parametrilor 
laminatorului şi reinstalat driverul imprimantei. Ca urmare a acestor intervenţii tehnice, 
laminatorul a fost înlocuit de 3 ori iar imprimanta o dată. 

Începând cu luna iulie, s-au efectuat lunar operaţiuni de mentenanţă/revizie pentru 
completul de tipărire paşapoarte temporare, de către personalul abilitat al firmei „S&T”, ocazie 
cu care au fost retrase 2 cartuşe goale şi un cartuş negru al cărui Ink level era de 38%. 

Tot lunar s-au efectuat operaţiuni de mentenanţă/revizie şi pentru echipamentele din 
cadrul proiectului ePass, respectiv: cititor de documente 3M, cititor de semnătură TOPAZ, 
cititor de amprentă CONGENT şi aparat foto Canon, de către personalul abilitat al firmei 3M 
România SRL.  

Rezultatul acestor operaţiuni de mentenanţă/revizie s-au consemnat într-un raport avizat 
de şeful serviciului. 

Directorul PUBLIC_SPCEEPS a fost verificat zilnic iar materialele informative transmise de 
Direcţia Generală de Paşapoarte au fost listate şi predate la secretariat sau au fost luate la 
cunoştinţă de personalul serviciului prin consultarea individuală a acestora, după caz. 

Trimestrial s-a tipărit lista cu paşapoartele emise şi neînmânate titularilor şi confruntate 
cu stocul existent în ghişeu. Nu au fost găsite neconcordanţe în acest sens.  

În urma acestor verificări au fost anulate 2 paşapoarte a căror valabilitate a expirat în 
ghişeu, nefiind înmânate titularilor. 

În anul 2015 nu au fost preluate cereri offline. 
 

3. Activităţi desfăşurate de compartimentul restricţii  
 

Aplicarea măsurilor de limitare a exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate a 
cetăţenilor români 

a)Restrângerea  exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate 
În perioada analizată nu au fost primite  hotărâri judecătoreşti prin care să fie dispuse 

măsuri de restrângere temporară a exercitării dreptului la libera circulaţie în anumite state, în 
concordanţă cu prevederile legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor 
români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare.  

b)Suspendarea exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate 
Activităţile desfăşurate în vederea punerii în aplicare a măsurilor dispuse de către 

autorităţile abilitate, cu privire la suspendarea exercitării dreptului la libera circulaţie în 
străinătate au fost executate  cu operativitate, fiind evidenţiate atât rezultatul verificărilor 
întreprinse, cât şi acţiunile derulate în vederea retragerii documentelor de călătorie. 

Statistic, s-au efectuat acţiuni pentru suspendarea exercitării dreptului la libera circulaţie 
pentru un număr de 124 persoane, ca urmare a celor 116 dispoziţii primite, în vederea  punerii 
în aplicare a 63 măsuri preventive, 49 mandate de executare a pedepsei închisorii, 23 ordine 
de dare în urmărire, a 5 hotărâri de amânare/suspendare a aplicării/executării pedepsei şi a 2 
internări într-un centru educativ. 

Raportat la această situaţie, au fost întreprinse demersuri în teren, de retragere a 13 
paşaporte aflate în termen de valabilitate, fiind alocate în acest sens 2 cadre ale serviciului şi 
parcurşi 543 km, acţiuni care au fost finalizate astfel:  

-paşapoarte retrase:      9; 
-procese-verbale de constatare a lipsei la domiciliu:  3; 
-procese-verbale de constatare a contravenţiei  
Ca urmare a pierderii paşaportului:    1. 
 Aceste paşapoarte retrase au fost menţionate în baza de date la rubrica „restricţii”, prin 
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implementarea simbolului aferent, iar păstrarea lor fizică se realizează separat de cele emise şi 
neînmânate, respectiv într-un fişet metalic asigurat prin încuiere şi sigilare. 

Comparativ, în anul 2014 au fost primite 85 astfel de dispoziţii, cu privire la 83 persoane 
şi au fost întreprinse demersuri în teren pentru retragerea paşaportului în 7 cazuri. 

Au fost solicitate, în scris, la administraţia naţională a penitenciarelor, verificări cu privire 
la 13 persoane care figurau în evidenţă cu suspendarea exercitării dreptului la libera circulaţie 
în străinătate, instituită pe motiv „mepi”, care nu mai era actuală, iar în baza rezultatului 
verificărilor au fost întocmite referate cu propunere de trecere la pasiv a restricţiilor şi ulterior, 
efectuate menţiunile corespunzătoare în baza de date. 

Cu privire la persoanele dispărute, domiciliate în jud.covasna, au fost implementate în 
baza de date, la rubrica „observaţii”, toate dispoziţiile de urmărire ori de revocare a urmăririi 
ale inspectoratului general al poliţiei române. 

Folderul corespunzător judeţului covasna, respectiv public_spceeps/_trafic/cv, este 
accesat zilnic pentru actualizarea cu indicatorii prevăzuţi, a fişierului „situaţia privind activităţile 
zilnice desfăşurate pentru punerea în aplicare a unor măsuri procedurale din cuprinsul codului 
de procedură penală”, completarea rubricilor fiind efectuată până la ora 1200 a zilei următoare 
desfăşurării activităţilor pe această linie. 

Lunar, acelaşi folder a fost accesat în termen, conform procedurii, pentru actualizarea cu 
indicatorii prevăzuţi, a fişierului „situaţia privind activităţile lunare desfăşurate pentru punerea 
în aplicare a unor măsuri procedurale din cuprinsul codului de procedură penală, cu 
modificările şi completările ulterioare”. 

Soluţionarea lucrărilor referitoare la cetăţenii români decedaţi, accidentaţi ori care au 
săvârşit fapte ilegale pe teritoriul altor state 

Au fost primite de la direcţia generală de paşapoarte, comunicări cu privire la 54 cetăţeni 
români, din care 6 decedaţi, 6 internaţi în spital şi 42 reţinuţi/arestaţi în străinătate, pentru 
care au fost efectuate verificări şi menţiuni în evidenţe şi întreprinse demersuri în teren în 
vederea anunţării membrilor de familie sau rudelor acestora, conform procedurii de lucru pe 
această linie. 

Lunar, lista persoanelor domiciliate în jud.covasna care au fost reţinute/arestate în 
străinătate, despre care am primit comunicări în acest sens, a fost transmisă inspectoratului de 
poliţie al judeţului covasna – serviciul de investigaţii criminale, biroul de combatere a 
infracţiunilor contra persoanei, în vederea evaluării situaţiei pe linie de criminalitate 
transfrontalieră. 

Deasemenea, situaţia cetăţenilor români domiciliaţi în jud.covasna, care au fost implicaţi 
pe teritoriul altor state în comiterea de infracţiuni de competenţa structurilor de combatere a 
criminalităţii organizate, a fost transmisă - de îndată - serviciului de combatere a criminalităţii 
organizate covasna.  

 
4. Activităţi pe linie de secretariat, documente clasificate şi comunicare publică 

 
În cursul lunii ianuarie comisia de selecţionare a documentelor, a procedat la 

selecţionarea documentelor cu termen de păstrare expirat, iar în cursul lunii martie, ca urmare 
a obţinerii avizului arhivelor judeţene, acestea au fost distruse pe bază de proces-verbal. 

În perioada 28-29.05.2015 comisia de inventariere constituită la nivelul serviciului a 
procedat la inventarierea actelor normative interne emise de conducerea m.a.i deţinute şi 
gestionate la nivelul serviciului, în urma inventarierii nefiind constatate  lipsuri sau deficienţe 
pe această linie. 

În perioada 16-19.11.2015 comisia de inventariere constituită la nivelul serviciului a 
procedat la inventarierea sigiliilor şi ştampilelor aflate în evidenţa serviciului, în urma 
inventarierii nefiind constatate  lipsuri sau deficienţe pe această linie. 

Comisia de distrugere desemnată prin dispoziţia de zi pe unitate a şefului serviciului s-a 



 70 

întrunit de două ori în decursul anului în vederea distrugerii unor acte normative interne 
abrogate. 

În perioada analizată  au fost înregistrate ori reînregistrate în registrul unic de evidenţă a 
registrelor, condicilor şi borderourilor neclasificate sau clasificate următoarele: 

- 64 registre din care 54 neclasificate şi 10 clasificate;   
- 15 condici de predare - primire din care 13 neclasificate şi 2 clasificate; 
- 3 borderouri de expediere a documentelor; 
- 12 agende plan de muncă zilnic sau lunar. 
De asemenea au fost scăzute şi grupate în dosare documentele neclasificate primite ori 

emise în anul 2014 întocmindu-se inventare separate pe termene de păstrare, conform 
nomenclatorului arhivistic al serviciului. 

Au fost recepţionate 531 radiograme prin sistemul de mesagerie  electronică criptată, din 
care 276, fiind destinate serviciului nostru au fost listate şi înregistrate, iar  1 a fost expediat. 

Pe linia documentelor neclasificate au fost înregistrate 2432 lucrări din care 454 cereri 
pentru eliberarea adeverinţei referitoare la limitarea exercitării dreptului la libera circulaţie în 
străinătate ori privind paşapoartele deţinute,  expediate au fost 1234 de lucrări. 

Au fost multiplicate 40 documente neclasificate şi 3 documente clasificate. 
Pe linia documentelor clasificate au fost înregistrate  57 secrete de serviciu,  4 secrete  şi  

expediate 20  secrete de serviciu . 
Au fost primite şi  înregistrate 3 ordine m.a.i neclasificate şi 1 secret de serviciu. a fost 

ţinută evidenţa mediilor de stocare, astfel: 
- medii de stocare  distribuite personalului serviciului 
 -medii de stocare înregistrate şi gestionate la nivelul serviciului. 
În perioada analizată au fost redactate şi înregistrate 354 dispoziţii de zi pe unitate şi 

semnate de luare la cunoştinţa de către personalul serviciului.  
Pe baza dispoziţiilor de zi pe unitate, a cererilor de concedii de odihnă şi a adeverinţelor 

medicale, lunar,  a fost întocmit pontajul. 
Au fost întocmite un număr de 37 referate de necesitate, 52 cereri concediu de odihnă şi 

completate 26 ordine de serviciu. 
 

6. Activitatea de soluţionare a petiţiilor şi audienţelor 
 

în cursul anului 2015 au fost înregistrate 4 petiţii din partea unor petenţi persoane fizice 
din care: 

- 2 au fost prinute pe e-mail-ul serviciului, 
-1 prin poştă, fiind redirecţionată spre competentă soluţionare serviciului nostru de către 

i.p.j. covasna şi 
-1 la ghişeul serviciului.  
acestea au fost soluţionate pozitiv şi în termenul legal. 
în perioada supusă analizei nu au fost înregistrate audienţe. 
a fost elaborat raportul privind activitatea de soluţionare a petiţiilor şi de primire a 

cetatenilor în audienţă, desfăşurată în anul 2014 şi în semestrul i 2015. 
 

7. Activităţi desfăşurate pe linia liberului acces la informaţii de interes public 
 

au fost întreprinse 4 demersuri de actualizare, respectiv completare a informaţiilor şi 
formularelor postate pe site-ul instituţiei, astfel: 

     -  înlocuirea unor fişiere  
- actualizarea unor formulare postate pe site-ul instituţiei: cerere de eliberare a 

adeverinţei privind paşapoartele deţinute; cerere de eliberare a adeverinţei referitoare la 
limitarea exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate; cerere de furnizare de date din 
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registrul naţional de evidenţă a paşapoartelor simple. 
- informarea cetăţenilor privind îndeplinirea condiţiei autentificării şi a elementelor 

care trebuie să se regăsească în cuprinsul încheierii de autentificare a procurilor autentificate 
de autorităţile străine. 

 Afost elaborat raportul  de evaluare a activităţii desfăşurate în anul 2014, în baza legii 
nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 

Au fost înregistrate un număr de 6 solicitări de furnizare a informaţiilor de interes primite 
pe e-mail-ul serviciului, răspunsul la solicitările primite a fost comunicat, de regulă, în aceaşi zi. 

Zilnic, prin dispoziţia de zi pe unitate a şefului serviciului sunt desemnate persoanele care 
asigură activitatea de relaţii cu publicul, informaţii de interes public fiind furnizate şi telefonic. 
   

7. Activitatea de pregătire a personalului 
 
Activităţile de pregătire continuă au fost organizate, în conformitate cu Instrucţiunile 

M.A.I. nr. 363/2002 privind pregătirea continuă a personalului M.A.I., Dispoziţia Directorului 
General nr. 34/28.01.2014, Instructajul metodologic al şefilor grupelor  de pregătire din cadrul 
Direcţiei Generale de Paşapoarte  şi serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa 
paşapoartelor simple. 

Astfel au fost întocmite: 
- planul de pregătire de specialitate a personalului, aprobat de conducerea instituţiei 

prefectului; 
- planul specific de pregătire a personalului pe linia prelucrării datelor cu caracter 

personal în anul 2015 
- programul lunar de pregătire continuă a personalului din subordine pe anul 2015; 
- planurile de pregătire fizică, întocmite de şefii de grupe; 
 - planul specific de pregătire a personalului pe linia protecţiei informaţiilor clasificate în 

anul 2015; 
 - teme profesionale;  
- fişe de pregătire individuală. 
În perioada analizată au fost organizate un număr de 10 şedinţe de pregătire 

profesională. 

Pregătirea personalului în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, respectiv INFOSEC, 
s-a desfăşurat conform Planului specific de pregătire a personalului pe linia protecţiei 
informaţiilor clasificate în anul 2015 şi a fost consemnată în fişele de pregătire individuală. 

Astfel au fost întocmite şi/sau prelucrate 12 teme/materiale de către responsabilul privind 
protecţia informaţiilor clasificate şi 11 teme de către responsabilul CSTIC, care au fost 
dezbătute cu întreg personalul serviciului, responsabilul CSTIC, sau şeful serviciului, după caz. 

În cadrul pregătirii personalului, aferentă lunii august, respectiv decembrie au fost 
desfăşurate exerciţii de testare a timpului de reacţie a personalului de pază şi apărare, pentru 
a garanta intervenţia operativă în situaţii de urgenţă în afara programului de lucru.S-a 
constatat că personalul serviciului cunoaşte regulile de comportare şi acţiune în situaţii de 
urgenţă, cât şi modul de acţiune în caz de evacuare. 

Referitor la pregătirea personalului în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, 
aceasta a fost realizată prin prelucrarea temelor întocmite  la nivelul serviciului, conform 
planului specific de pregătire a personalului pe linia prelucrării datelor cu caracter personal în 
anul 2015. 

Pregătirea personalului serviciului in domeniul Schengen s-a realizat conform „Tematicii 
de instruire a personalului Direcţiei Generale de Paşapoarte şi serviciilor publice comunitare 
pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple pentru anul 2015”, prin prelucrarea unui 
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număr de 3 teme transmise de Direcţia Generală de Paşapoarte,  lunar fiind raportate 
activităţile desfăşurate pe această linie. Testarea anuală a cunoştinţelor în acest domeniu a 
avut loc în luna noiembrie, rezultatele nominale fiind comunicate, în termenul solicitat, la 
Direcţia Generală de Paşapoarte. 

Au fost organizate 3 şedinţe de tragere cu armanetul din dotare, din care ultima de 
verificare, întregul personal obţinând calificativul „Corespunzător”. 

Şeful serviciului a participat la convocările trimestriale de pregătire şi analiză profesională. 

În luna iunie au fost aplicat personalului teste de verificare a cunoştinţelor însuşite, iar 
testarea anuală pe linia pregătirii de specialitate, protecţiei informaţiilor clasificate / infosec, 
protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, tragerii cu 
armamentul din dotare şi la educaţie fizică, a fost organizată în perioada septembrie - 
noiembrie 2015. 

 
8. Activităţi pe linie de resurse umane 
 
În cursul lunii ianuarie respectiv august 2015 au fost desfăşurate, în conformitate cu 

prevederilor o.m.a.i nr. 665/28.11.2008 privind unele activităţi de management resurse umane 
în unităţile m.a.i, activităţi de analiză a postului. 

Cu prilejul zilei poliţiei române agent princial tanasie carmen maria şi agent principal 
logofătu claudia laurenţa au fost avansate în gradul profesional următor şi anume cel de agent 
şef adjunct. 

Au fost completate, în cursul lunii mai, declaraţiile de avere şi interese de către personalul 
serviciului şi înaintate instituţiei prefectului în vederea postării acestora pe site-ul instituţiei 
prefectului. 

A fost întocmită, conform prevederilor h.g nr.1578/2004 privind condiţiile în baza cărora 
poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără 
plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare, planificarea concediilor pentru anul 2016. 

Au fost completate cererile de echipament pentru anul 2016. 
A fost verificat bilunar modul de păstrare, de către personalul serviciului, a documentelor 

de legitimare, precum şi valabilitatea acestora. în  cursul anului  2015 nu au fost aplicate 
sancţiuni personalului serviciului. 

 
9.Activităţi pe linia protecţiei informaţiilor clasificate 
 
Pentru punerea în practică a prevederilor actelor normative şi a ordinelor pe această linie, 

la nivelul serviciului au fost actualizate ori întocmite, după caz, următoarele documente: 
-programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate ; 
-planul  intern de testare/retestare a securităţii sic-urilor clasificate în anul 2015;  
-cerinţele de securitate specifice şi procedurile operaţionale de securitate, în vederea 

acreditării de securitate a sistemului informatic şi de comunicaţie conectat la sistemul de 
mesagerie electronică criptată – smec, pentru care s-a obţinut, ulterior, aprobarea provizorie 
de operare cu perioada de valabilitate din 15.03.2015 până în 14.09.2015; 
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10. Activităţi pe linia prevenirii  şi combaterii corupţiei 
 

Pe linia prevenirii faptelor de corupţie la nivelul serviciului au fost desfăşurate 
următoarele activităţi: 

� în perioada 16.-27.02.2015, au fost aplicate cetăţenilor care  s-au adresat 
serviciului, pe baza voinţei liber consimţite, un număr de 31 chestionare, pentru a evalua 
percepţia publicului asupra activităţii serviciului în vederea îmbunătăţirii continue a calităţii 
serviciilor oferite şi imaginii instituţiei; 

� a fost întocmit raportul de monitorizare a riscurilor de corupţie, aferent perioadei 
februarie  – decembrie 2014, respectiv raportul de evaluare cantitativă şi calitativă a măsurilor 
de prevenire/control al riscurilor de corupţie aferent perioadei 1 ianuarie – 3 decembrie 215; 

� În data de 23.03. a.c scms.Ioniţă Alina a participat la conferinţa cu tema „Politici 
anticorupţie pentru cetăţean într-o administraţie responsabilă” organizată de Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în parteneriat cu Direcţia Generală Anticorupţie şi 
Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei, 

� pe linie de pregătire profesională a personalului în acest domeniu, au fost 
prelucrate  un număr de 5 teme de promovare a conduitei integre; 

� au fost întocmite proceduri de lucru şi atribuite roluri în sistemul informatic astfel 
încât s-a înlăturat posibilitatea ca un singur lucrător să poată soluţiona cererea de la preluare 
până la eliberarea documentului de călătorie; 

� stocurile de paşapoarte în alb au fost inventariate lunar, nefiind constatate 
plusuri sau minusuri în gestiune; 

� informarea publicului asupra modalităţilor de sesizare a actelor şi faptelor de 
corupţie săvârşite de personalul serviciului se realizează prin intermediul unui număr de 3 afişe 
care se găsesc postate la sediul serviciului şi prin intermediul site-ului Instituţiei Prefectului 
Judeţul Covasna la secţiunea „Serviciului Paşapoarte”, unde a fost afişat numărul de telefon 
0800.806.806.- linia verde anticorupţie şi creat un link către Direcţia Generală Anticorupţie; 

� la ghişeul serviciului se găseşte  registrul de sugestii, sesizări şi reclamaţii, în 
perioada  analizată nefiind înregistrate sugestii, sesizări sau reclamaţii; 

� pe pagina de internet se găsesc postate informaţiile de interes public privind 
documentele necesare soluţionării cererilor, taxe şi tarife, termene de soluţionare a cererilor, 
un număr de 14 formulare tipizate, cu posibilitatea descărcării on-line a acestora, etc; 

� nu au fost înregistrate  cazuri de incidente de integritate sau sesizări privind acte 
sau fapte de corupţie săvârşite de personalul serviciului. 

 
11. Activităţi  de control 

 
În baza planului de control al activităţilor desfăşurate de personalul serviciului,  aprobat 

de conducerea Instituţiei Prefectului, şeful serviciului a efectuat un număr de 11 controale. În 
urma executării tuturor acestor controale nu au rezultat încălcări ale prevederilor legale ori 
dispoziţiilor interne în domeniile verificate. 

Conform Planului intern de testare/retestare a securităţii SIC-urilor clasificate din cadrul 
SPCEEPS Covasna, în anul 2015 s-a efectuat testarea/retestarea securităţii SIC-urilor clasificate 
din cadrul serviciului, rezultatele testărilor/retestărilor au fost consemnate în rapoarte şi 
supuse aprobării şefului serviciului.    

În baza Planului de control intern asupra măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor 
clasificate în anul 2015, au fost efectuate 5 controale de către şeful serviciului şi 2 controale de 
către responsabilul CSTIC, cele constatate fiind consemnate în note de constatare şi în 
rapoarte de control, iar ulterior, în conformitate cu procedurile O.M.A.I nr.811/2005, 
exemplarul nr.2 al rapoartelor de control a fost înaintat la S.I.P.I Covasna. 
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Conform Planului de control intern asupra modului de aplicare a măsurilor legale de 
protecţie a datelor cu caracter personal în anul 2015” au fost efectuate două controale interne 
privind verificarea respectării prevederilor referitoare la măsurile de protecţie a persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Lunar s-a verificat legalitatea accesării bazei de date de către utilizatorii care au generat 
logurile supuse auditării. Rezultatul verificării a fost consemnat într-un raport şi supus aprobării 
şefului serviciului. Nu s-au identificat încălcări ale normelor de protecţie a datelor cu caracter 
personal. 

În data de 12.05.2015 reprezentanţii  Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter personal au efectuat o investigaţie în cadrul Instituţiei Prefectului judeţul 
Covasna.Acţiunea a avut ca obiectiv şi verificarea respectării prevederilor legale în materie la 
nivelul S.P.C.E.E.P.S. Covasna. Potrivit procesului-verbal de constatare/sancţionare 
nr.11163/12.05.2015 în cadrul S.P.C.E.E.P.S. a rezultat faptul că prelucrările de date cu 
caracter personal se realizează conform prevederilor legale şi procedurilor de lucru existente la 
nivelul serviciului.  

 
12. Alte  activităţi 
 
A fost actualizat „Ghidul pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date 

cu caracter personal sunt prelucrate în cadrul S.P.C.E.E.P.S. Covasna”. 
S-a întocmit „Politica de securitate privind măsurile de protecţie a persoanelor cu privire 

la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate de S.P.C.E.E.P.S. Covasna. 
Documentele neclasificate primite/emise  în anul 2014 au fost grupate şi clasate în 

dosare, conform nomenclatorului arhivistic, iar dosarele cu documentele neclasificate 
primite/emise în anul 2013 au fost predate la arhivă pe bază de inventare şi  proces verbal. 

A fost întocmit de către responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal din cadrul 
serviciului, conform art.5 lit.e) din Instrucţiunile M.A.I nr.27/2010,  Raportul anual de activitate 
privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date pentru anul 2014 şi transmis atât A.N.S.P.D.C.P. cât şi Oficiului 
Responsabilului cu Protecţia Datelor. 

Conform prevederilor O.S.G.G. nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului 
intern/managerial al entităţilor publice,  a fost întocmită şi transmisă Instituţiei Prefectului 
jud.Covasna raportarea semestrială privind stadiul implementării sistemului propriu de control 
intern/managerial  precum şi chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a 
standardelor de control intern/managerial. 

De asemenea a fost întocmit planul pentru punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în 
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, lista situaţiilor generatoare 
de întreruperi în derularea activităţilor, obiectivele generale şi specifice stabilite de conducerea 
serviciului, lista actelor normative reprezentative cuprinse în componenta Referinţe principale 
pentru standardele 1-13 din O.S.G.G nr.400/2015. 

În luna noiembrie a fost efectuată, atât de personalul din cadrul C.N. Imprimeria 
Naţională S.A. cât şi de comisia numită de Instituţia Prefectului, inventarierea echipamentelor 
informatice primite în folosinţă de la  C.N. Imprimeria Naţională S.A., aferente contractului e-
pass, în vederea emiterii paşapoartelor simple precum şi a celor transferate de la          
R.A.-A.P.P.S. către C.N.I.N (bunuri materiale evidenţiate extracontabil),în urma desfăşurării 
acestei activităţi  nu s-au constatat plusuri sau minusuri la echipamentele informatice. 
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V. SERVOCOUL PUBLOC COMUNOTAR REGOM PERMOSE DE CONDUCERE ŞO 
ÎNMATROCULARE A VEHOCULELOR 

  
 
Întocmirea raportului de evaluare a activităţii desfăşurate, de funcţionarii şi personalul 

contractual ai serviciului, a avut în vedere îndeplinirea sarcinilor prevăzute în Planurile de 
activităţi trimestriale, deservirii operative a persoanelor care apelează la serviciile noastre şi a 
modului de execuţie a activităţilor, cu aplicarea Memorandului privind ”Măsuri necesare pentru 
îmbunătăţirea activităţii serviciilor publice “. 

 Prefectul judeţului a aprobat prin Ordinul nr. 277 din 07.12.2015 Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare a Instituţiei Prefectului a judeţului Covasna. 

  S-a intocmit si aprobat Regulamentul de organizare si functionare propriu cu 
nr.S/40051din 19.10.2011. 

 Organigrama şi statul de organizare al serviciului prevăzut cu 10 funcţii, a fost aprobat 
prin Ordinul nr.140 din 05.08.2013, cu modificările survenite ulterior, după cum urmează: 

- şef serviciu 
- un ofiţer şi un agent – compartiment înmatriculare şi evidenţă a vehiculelor rutiere; 
- doi ofiţeri, doi agenţi şi un ajutor (analist) programator – compartiment regim 

permise de conducere şi examinări; 
- doi ajutor (analist) programator – compartiment informatic. 
Dintre cele 10 posturi prevazute in statul de organizare, 7 posturi sunt ocupate efectiv, 

din care: 
- 1 agent de poliţie este pus la dispoziţie, 
- 1 personal civil lucrează cu jumatate de normă. 
Fluxurile de munca au fost in asa fel organizate ca sa poata suplini reducerea efectivului. 
Activitatea se desfăşoară în condiţii relativ bune, deoarece sarcinile s-au repartizat în mod 

corespunzător pentru fiecare subordonat, lucru regăsit în fişele posturilor şi prin întocmirea 
dispoziţiilor de zi pe unitate, in ciuda faptului că la data analizei avem un agent de poliţie pus 
la dispoziţie, care nu are voie sa desfasoare nici o activitate in cadrul serviciului pe linie de 
inmatriculari sau permise de conducere, parte din activităţi fiind completate cu agentul casier 
din cadrul D.R.P.C.I.P. căruia i s-au atribuit activităţi atât pe linie de informatic si inmatriculari 
(introducere date, inmatriculari vehicule), eliberare a cartilor de identitate a vehiculelor, a 
dovezilor inlocuitoare ale certificatelor de inmatriculare, a placilor si eliberare de autorizatii 
provizorii. 

Statul prezentat are la aceasta data 3 functii neocupate, din care doua de ofiter(dar care 
totuşi au fost temporar acoperite prin detaşarea a doi lucratori de la SPC Neamţ) şi una de 
personal contractual prin incetarea raporturilor de munca de catre p.c. Muntean Florica. 
Situaţia critică în care se afla serviciul a fost remediată parţial prin ocuparea postului de şef 
serviciu, detaşarea a 2 lucratori de la alt SPC precum şi revenirea la serviciu a unui personal 
contractual ca urmare a încetării suspendării raporturilor de serviciu. Activităţile nu se 
desfăşoară în condiţii deloc optime, cadrele serviciului fiind puse în situaţia de a munci în mod 
constant peste program. 

Pregătirea continuă a personalului s-a executat conform Planului nr. 38103 din 
30.01.2015, care cuprinde temele necesare pentru aprofundarea cunoştiinţelor de către fiecare 
cadru pe toate liniile de muncă, completat cu teme specifice pe linia protecţiei informaţiilor 
clasificate şi INFOSEC. 

În vederea realizării sarcinilor pe linia pregătirii fizice, respectiv participarea la şedinţe de 
tragere cu armament, s-a întocmit Protocolul între I.P.J. Covasna şi cele două servicii 
specializate din cadrul Instituţiei Prefectului judeţul Covasna. 

În acest moment, activitatea pe linie de evidenţă vehicule auto s-a organizat pentru 
exploatarea evidenţei a 72471 vehicule faţă de 68890 la sfârşitul perioadei de comparaţie. 
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Pentru activitatea de radieri/înmatriculări/numere provizorii sunt organizate două ghişee, 
cu program cu publicul aprobat de Prefectul judeţului Covasna. 

La cele două ghişee, au fost primite în total 15818 dosare (înmatriculare, preschimbare 
certificate de înmatriculare, radieri şi eliberarea autorizaţiei provizorii de circulaţie), faţă de 
14567 în perioada de comparaţie. Se observă o creştere cu 1251 faţă de perioada precedenta. 

Pentru înmatriculare au fost preluate, verificate şi implementate datele în vederea emiterii 
certificatelor de înmatriculare din 7622(+889) dosare, faţă de 6733 dosare în 12 luni 2015, iar 
pentru preschimbare s-au depus 608(+42) dosare faţă de 566 în aceeaşi perioadă de 
comparaţie. 

În 12 luni 2015 s-a solicitat radierea a 2319(-69) vehicule faţă de 2388 în  12 luni 2014, 
iar pentru dealerii de autovehicule noi şi pentru cele importate uzate sau noi, s-au atribuit 
5877(+431) autorizaţii provizorii de circulaţie, faţă de 5446 in perioada de comparatie. 

S-au constatat 3 infractiuni de fals în declaratii, documentele fiind inaintate spre 
solutionare organelor judiciare din cadrul I.P.J. Covasna. 

Cei nominalizaţi pentru desfăşurarea activităţii pe linie de evidenţă conducători auto, au 
primit, verificat şi au predat pentru implementarea datelor şi emiterea permiselor de conducere 
5477(+723) dosare faţă de 4754 în perioada de comparatie din 2014, din care 2636(+297) 
pentru preschimbare faţă de 2339 în perioada de comparaţie. 

În conformitate cu OMAI nr. 163/2011, au fost preschimbate 131 permise de conducere 
străine cu documente similare româneşti, fata de 97 in 12 luni 2014. 

La sfârşitul perioadei de analiză, în evidenţa conducătorilor auto se găseau 77247(+1735) 
persoane, din care 6826 în evidenţa manuală, faţă de 75512 in  perioada de comparaţie. 

Prin Ordin al Prefectului Judeţului Covasna, proba teoretică s-a desfăşurat în spaţiul 
special amenajat din incinta sediului serviciului, iar examinarea la proba practică se face în 
mun. Sf. Gheorghe şi în mun. Târgu Secuiesc . 

În  12 luni 2015 au fost examinaţi  la proba treoretica si practica 12760(+1160) candidaţi 
faţă de 11600 in 12 luni 2014 din care au fost declaraţi admişi 6611(+434), faţă de 6177, 
procentul  de promovare fiind de 51%.  
 

 
VO.COOPERAREA ONTRA ŞO ONTERONSTOTUŢOONALĂ 

 
Prin natura atribuţiilor, Serviciul Juridic, Relații Publice și Resurse Umane cooperează cu 

autorităţi şi instituţii publice locale și naţionale, în special cu Ministerul Afacerilor Interne, 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Autoritatea Electorală Permanentă, 
Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna, 
Direcția Silvică Covasna, autorităţile administraţiei publice locale din Județul Covasna. 

Colaborarea s-a desfăşurat în bune condiţii în majoritatea cazurilor, în baza prevederilor 
legale şi a competenţelor fiecărei autorităţi, aspect care a contribuit la îndeplinirea obiectivelor 
instituţiei. 

Conform atribuţiilor specifice Serviciul Dezvoltare Economică, Monitorizarea Serviciilor 
Publice Deconcentrate, Patrimoniu, Administrativ şi Achiziţii Publice cooperează atât cu 
structurile proprii instituţiei prefectului, cât şi cu autorităţi şi instituţii publice locale sau 
naţionale, servicii publice deconcentrate precum şi a celorlalte organe ale administraţiei 
centrale organizate în teritoriu. 

Cooperarea intra şi interinstituţională s-a desfăşurat în bune condiţii în baza prevederilor 
legale şi a competenţelor fiecărei autorităţi, aspect care a contribuit la îndeplinirea obiectivelor 
instituţiei. 
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VOO. ACCESAREA FONDUROLOR EUROPENE 
 
În anul 2015 Instituţia Prefectului Judeţul Covasna nu a participat în nume propriu sau 

sub altă formă la programe sau proiecte ce presupun accesarea fondurilor europene. 
 

 
VOOO. MANAGEMENTUL RESURSELOR ONSTOTUŢOONALE 
 
La nivelul Serviciului Juridic: resursele umane, financiare şi logistice au fost utilizate în 

condiţii de eficienţă, urmărindu-se reducerea cheltuielilor financiare concomitent cu întărirea 
capacităţii operaţionale a tuturor compartimentelor. 

Funcționarii publici ai Serviciului Juridic, Relații Publice și Resurse Umane au participat, în 
cadrul unor comisii special constituite prin ordinul prefectului, la inventarierea patrimoniului 
instituției.  

Au fost demarate procedurile legale pentru clarificarea situației juridice a imobilelor aflate 
în administrarea Instituției Prefectului-Județul Covasna: înscrierea în cartea funciară a 
dreptului de administrare, evaluare, etc. 

În egală măsură au fost îndeplinite toate obligaţiile ce rezultă din aplicarea planului 
pentru prevenirea corupţiei, iar inexistenţa suspiciunilor de corupţie la nivelul serviciului 
confirmă o corectă implementare a politicilor anticorupţie la nivelul instituţiei. Funcționarii 
serviciului au participat la ședințe de instruire anticorupție organizate de reprezentanți ai 
structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

Activitatea serviciului se desfăşoară cu mare dificultate urmare reorganizării 
structurii instituţiei, datorită faptului că atât activitatea pentru situaţiile de 
urgenţă cât şi achiziţiile publice sunt activităţi primordiale în îndeplinirea 
obiectivelor prefectului. Mai mult activitatea de secretariat realizată până acum de 
o persoană din cadrul compartimentului dezvoltare economică şi monitorizare 
servicii publice deconcentrate este cumulată de o perioadă de timp cu activitatea 
unui alt funcţionar public, cu atribuţii total diferite - din acest considerent 
activitatea de cele mai multe ori nu se desfăşoară în condiţii optime. 

Totodată activitatea desfăşurată pe domeniul informaţiilor clasificate implică activităţi 
suplimentare pentru funcţionarii ce îndeplinesc aceste atribuţii.  

Priorităţile în cadrul serviciului sunt: formarea personalului, corelarea nevoilor de instruire 
cu resursele financiare, diseminarea cunoştinţelor acumulate în urma participării la cursuri, 
analizarea şi utilizarea mai bună a competenţelor şi performanţelor personalului. 

În urma evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru 
anul 2015, 100% din funcţionari au obţinut calificativul „foarte bine”.  

Cu toate aceste aspecte prezentate resursele umane, financiare şi logistice din cadrul 
serviciului au fost utilizate cu maximă eficienţă şi eficacitate.  

 
 
OX. MANAGEMENTUL COMUNOCĂROO 
 
Comunicarea cu personalul din cadrul serviciilor se realizează în condiţii optime prin 

organizarea de şedinţe operative în care se discută realizările şi obiectivele ce trebuie atinse în 
perioada imediat următoare de fiecare funcţionar; activitatea şi nevoile profesionale ale 
acestora,  repartizarea echitabilă a sarcinilor de lucru în vederea menţinerii unei coerenţe în 
repartizarea sarcinilor. 

 Conform specificităţii serviciilor comunicarea se realizează în timp real atât cu serviciile 
publice deconcentrate, alte organe ale administraţiei publice centrale organizate în teritoriu, 
dar şi cu autorităţile locale, patronate, sindicate, persoane vârstnice, etc.  
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X. OBOECTOVE ŞO PROOROTĂŢO 2016: 
 
Serviciul Juridic, Soluţionarea Petiţiilor Şi Relaţii Publice  
În anul 2016 vor avea loc 2 procese electorale: alegerile locale și parlamentare, sens în 

care la nivelul Serviciului Juridic, Relații Publice și Resurse Umane vor avea loc acțiuni specifice 
de pregătire, respectiv de asigurare  a desfășurării în condiții normale a acestora. Totodată, 
urmare a încheierii proceselor electorale pentru alegerea autorităților administrației publice 
locale din anul 2016, revine ca atribuție instituției noastre asigurarea convocării consiliilor 
locale nou în ședințele de constituire.  

De asemenea, constituie o prioritate pentru anul 2016, identificarea unor soluții pentru 
rezolvarea problemelor cu care se confruntă entitățile investite cu soluționarea cererilor depuse 
în baza legilor cu caracter reparatoriu (primari, comisiile locale și comisia județeană de fond 
funciar), în scopul soluționării în termen a acestor cereri. În îndeplinirea obligaţiilor ce decurg 
din aplicarea prevederilor legale privind finalizarea procesului de restituire a proprietăţilor 
imobiliare, instituţiei prefectului îi revine un rol foarte important. Pom încerca o colaborare și 
cu autoritățile competente de la nivel central, îndeosebi ANRP și ANCPI, prin expunerea 
problemelor ivite în activitatea specifică și solicitarea promovării unor proiecte de acte 
normative. 

O altă prioritate este clarificarea situației juridice a imobilelor aflate în administrarea 
Instituției Prefectului-Județul Covasna. 

Nu mai puțin importantă este și asigurarea respectării actelor normative în vigoare, 
reducerea numărului de acte administrative nelegale, respectiv asigurarea respectării 
drepturilor cetățenilor. De asemenea, se impune participarea funcționarilor publici la cursuri de 
perfecționare în domeniile specifice de activitate. 

Serviciul Dezvoltare Economică, Monitorizarea Serviciilor Publice 
Deconcentrate, Patrimoniu, Administrativ şi Achiziţii Publice 

Pentru anul 2016 la nivelul serviciului vor fi urmărite realizarea următoarelor obiective: 
- optimizarea procesului de coordonare, consultare şi colaborare în procesul decizional 

între instituţia prefectului şi serviciile deconcentrate, autorităţile administraţiei publice locale; 
- creşterea eficienţei acţiunilor de verificare şi control iniţiate de serviciu – intensificarea 

acţiunilor de îndrumare şi control a S.P.D.-urilor; 
- asigurarea unei monitorizări eficiente a situaţiilor de urgenţă şi asigurarea unei bune 

colaborări cu toate instituţiile implicate în acest domeniu. 
- menţinerea climatului de pace socială printr-o comunicare permanentă cu toate 

nivelurile instituţionale şi sociale acordând o atenţie constantă prevenirii tensiunilor sociale; 
- gestionarea situaţiilor de urgenţă şi iniţierea măsurilor pentru prevenirea acestora;  
- derularea acţiunilor de verificare exercitate de către comisiile mixte constituite prin ordin 

al prefectului; 
- utilizarea în condiţii de economicitate, eficienţă şi eficacitate a tuturor resurselor 

instituţiei; 
- îmbunătăţirea şi dezvoltarea sistemului de control intern/managerial. 
- realizarea atribuţiilor referitoare la protecţia informaţiilor clasificate  conform 

prevederilor Hotărârea Guvernului nr.585/2002 şi Hotărârea Guvernului nr. 781/2002. 
- realizarea politicilor de integrare europeană, a politicilor publice naţionale şi locale, 

precum şi respectarea Planului de măsuri pentru integrarea europeană şi intensificarea 
relaţiilor externe. 

- realizarea strategiilor pentru toate comunităţile mari de romi din judeţul Covasna în 
conformitate cu HG. Nr 1221/2011 

- intensificarea colaborării cu ONG-urile din judeţ şi semnarea de parteneriate pentru 
facilitarea absorbţiei fondurilor europene în perioada 2014-2020 
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- realizarea şi definitivarea unui parteneriat de colaborare şi înfrăţire cu prefectura 
judeţului Pesprem din Ungaria, 

- accesarea de fonduri europene prin depunerea a două proiecte de finanţare pe 
componente în care Instituţia Prefectului va fi eligibilă. 

- continuarea perfecţionării profesionale prin participarea la cursuri de perfecţionare. 
SPCEEPS  
- Organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire şi soluţionare a cererilor privind 

eliberarea paşapoartelor simple electronice, a paşapoartelor simple temporare, în strictă 
conformitate cu prevederile legilor, tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România 
este parte, , 

-  Desfăşurarea, în condiţii optime, a activităţii de primire şi soluţionare a cererilor privind 
limitarea exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate, precum şi restabilirea domiciliului 
în România, 

-  Aplicarea măsurilor privind limitarea dreptului la libera circulaţie a cetăţenilor români în 
străinătate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare 

-  Furnizarea informaţiilor necesare actualizării Registrului naţional de evidenţă a 
paşapoartelor simple 

-  Dezvoltarea comunicării şi a relaţiilor cu publicul 
- Menţinerea şi dezvoltarea colaborării cu structurile M.A.I, autorităţile şi instituţiile 

publice, precum şi cu mass-media 
- Gestionarea eficientă a spaţiilor, aparaturii şi consumabilelor, necesare desfăşurării 

activităţii 
-  Informarea, conştientizarea şi responsabilizarea personalului propriu asupra factorilor 

de risc care pot genera sau favoriza corupţia, organizarea unei activităţi de prevenire cu 
reprezentanţii structurii teritoriale anticorupţie 

- Deservirea cetăţenilor cu profesionalism, aplicarea  de tratamente egale tuturor 
persoanelor, fără discriminări, manifestarea unei atitudini politicoase, respectuoase, folosirea 
unui limbaj adecvat, formularea de răspunsuri complete şi corecte în relaţia cu publicul, 
realizarea unui echilibru între drepturile cetăţenilor şi interesul instituţiei 

- Garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în 
special dreptul la viaţă intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal, păstrarea confidenţialităţii şi securităţii datelor cu caracter personal prelucrate în 
condiţiile legii, inclusiv după încetarea activităţii de prelucrare a acestor date 

- Asigurarea desfăşurării activităţilor de pregătire continuă a personalului, prin studierea 
şi dezbaterea temelor la învăţământul profesional 

-  Actualizarea procedurilor interne de lucru în scopul armonizării acestora cu modificările 
legislative 

SPCRPCOV 
- Aplicarea prevederilor legale cu incidenţă în activitatea de înmatriculări 
- Asigurarea transparenţei şi respectului pentru cetăţean 
- Întârirea colaborării interinstituţională în vederea promovării interesului public şi al 

cetăţeanului 
- Dezvoltarea pregătirii profesionale a  a personalului serviciului în vederea oferirii unor 

servicii de calitate 
- Apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale serviciului în raporturile cu alte instituţii 

publice, persoane fizice sau juridice 
- Identificarea de soluţii pentru creşterea calităţii serviciilor către cetăţeni. 

 

PREFECT, 

Sebastian CUCU 



Anexa nr. 1 
INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL COPASNA 

Serviciul Juridic, Relații Publice și Resurse Umane 
Situație privind verificarea legalității actelor autorităților administrației publice locale din Județul Covasna, în perioada 01.01.2015-

31.12.2015 
Nr. acte considerate Nr. acte retransmise 

emitentului și care 
Nr. 
crt. 

Tipul actului Nr. acte 
verificate în 

cadrul 
Serviciul 
Juridic, 

Soluționarea 
Petițiilor și 

Relații 
Publice 

 

Legale Ilegale Au fost 
revocate 

sau 
modificate 
de către 
emitent 

Au fost 
menținute 
de către 
emitent 

Nr. acte 
pentru care s-

a introdus 
acțiunea în 

primă 
instanță 

cu realizarea 
procedurii 
prealabile 

Nr. acte 
pentru care 
s-a introdus 
acțiunea în 

primă 
instanță 

fără 
realizarea 
procedurii 
prealabile 

1 Hotărâri ale 
Consiliului Județean 

Covasna  

207 202 5 5 - - - 

2 Hotărâri ale consiliilor 
locale 

2940 2865 75 56 13 13 6 

3 Dispoziții ale 
Președintelui 

Consiliului Județean 
Covasna 

491 491 - - - - - 

4 Dispoziții ale 
primarilor 

17665 17621 44 41 3 3 - 

5 Total acte 21303 21179 124 102 16 16 6 
 

Șef serviciu 
Goicea Gabriela-Elena 
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     ANEXA 1a 

  SITUAŢIA  

   

  

 hotărârilor adoptate de Consiliile locale şi Consiliul Judeţean Covasna, şi revocate 
ca urmare a aprecierii lor ca nelegale în perioada                                  

01.01.2015 - 31.12.2015  

      

Nr.crt. 
Autoritate 
emitentă 

Nr. şi data 
hotărârii  

Titlul actului adoptat 
Motivul de nelegalitate pentru care s-a 

cerut reanalizarea 
Rezultatul 
intervenţiei 

1. Consiliul local 
Brateş 

Hotărârea  nr. 49 din 
29.09.2014 

Interzicerea circulaţiei 
vehiculelor cu tracţiune 
animală, pe timp de 
noapte, pe drumurile de 
câmp 

Stabilirea restricţiei s-a făcut fără informarea 
Poliţiei Rutiere, aşa cum reclamă art. 44, 
alin. 2 din OG nr. 43/1997. Încălcarea art. 2, 
alin. 2 din OG nr. 2/2001 

Revocată prin 
Hotărârea  nr. 70 din 
29.12.2014 

 R O M Â N I A                                                
            

  INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL  COVASNA  
SERVICIUL JURIDIC, RELAŢII  PUBLICE ȘI RESURSE UMANE 
ANEXA 1a  
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2.  Consiliul local 
Belin 

Hotărârea  nr. 42 din 
29.08.2014 

Stabilirea preţurilor la apă 
potabilă 

Nerespectarea procedurii prealabile 
prevăzute de art. 7 din Legea nr. 52/2003, 
republicată 

Revocată prin 
Hotărârea  nr. 51 din 
29.10.2014 

3. Consiliul local 
Malnaş 

Hotărârea  nr. 28 din 
06.11.2014 

Scoaterea la licitaţie 
publică a unei cantităţi de 
material lemnos 

Încălcarea art. 21, alin. 1 din HG nr. 
85/2004, potrivit căruia licitaţia nu poate 
avea loc dacă se prezintă doar un singur 
ofertant 

Modificată prin 
Hotărârea  nr. 35 din 
29.12.2014 

4. Consiliul local 
Ozun 

Hotărârea  nr. 34 din 
27.08.2014 

Reglementarea circulaţiei 
pe drumurile comunale 

Lipsa avizului Poliţiei Rutiere, reclamat de 
art. 128 din OUG nr. 195/2002. Încălcarea 
art. 2, alin. 2 din OG nr. 2/2001 

Revocată prin 
Hotărârea  nr. 12 din 
02.02.2015 

5. Consiliul local 
Ozun 

Hotărârea  nr. 53 din 
27.10.2014 

Stabilirea regimului de 
deţinere a animalelor de 
companie si accesul in 
zonele publice  

OUG nr. 55/2002 nu prevede posibilitatea 
instituirii de taxe speciale pt detinatorii de 
caini de companie. Încălcarea art. 2, alin. 2 
din OG nr. 2/2001 

Revocată parţial 
prin Hotărârea  nr. 9 
din 02.02.2015 

Nr.crt. 
Autoritate 
emitentă 

Nr. şi data 
hotărârii  

Titlul actului adoptat 
Motivul de nelegalitate pentru care s-a 

cerut reanalizarea 
Rezultatul 
intervenţiei 

6. Consiliul local 
Boroşneu Mare 

Hotărârea  nr. 40 din 
30.10.2014 

Acordul de principiu pt 
achiziţionarea cladirii 
Şcolii gimnaziale 

Lipsa  temeiul juridic special  al adoptării 
hotărârii, încălcându-se astfel art. 42, alin. 2 
din Legea nr. 24/2000.  

Revocată prin 
Hotărârea  nr. 9 din 
30.01.2015 

7. Consiliul local 
Hăghig 

Hotărârea  nr. 58 din 
25.11.2014 

Exploatarea masei 
lemnoase aparţinând 
comunei Hăghig 

Nedesfăşurarea licitaţiei publice pentru 
exploatarea masei lemnoase, reclamate de 
art. 22 din HG nr. 85/2004 

Revocată prin 
Hotărârea  nr. 4 din 
29.01.2015 

8. Consiliul local 
Hăghig 

Hotărârea  nr. 61 din 
25.11.2014 

Asocierea în participaţie 
între comuna Hăghig şi o 
societate comercială 

În realitate, în speţă, se încheie un contract 
de concesiune de lucrări publice, iar nu unul 
de asociere. Neparcurgerea niciuneia din 
procedurile de atribuire a contractului de 
concesiune, prevăzute de art. 18, alin. 1 din 
OUG nr. 34/2006 

Revocată prin 
Hotărârea  nr. 5 din 
29.01.2015 
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9. Consiliul local 
Bixad 

Hotărârea  nr. 37 din 
27.11.2014 

Aprobarea ocupării unui 
teren din fondul forestier, 
proprietate publică a 
comunei 

Depăşire de competenţă. Potrivit 
prevederilor art. 40 din Codul Silvic, măsura 
luată în cauză este de competenţa autorităţii 
publice centrale care răspunde  de 
silvicultură 

Modificată prin 
Hotărârea  nr. 10 din 
12.02.2015 

10. Consiliul local 
Bodoc 

Hotărârea  nr. 56 din 
30.10.2014 

Aprobarea încheierii uni 
contract 

Încălcarea art.874, alin. 1 din Codul Civil , 
potrivit căruia pot fi date în folosinţă 
gratuită bunuri din domeniul public doar 
instituţiilor de utilitate publică  

Revocată prin 
Hotărârea  nr. 2 din 
16.01.2015 

11. Consiliul local 
Belin 

Hotărârea  nr. 66 din 
12.12.2014 

Aprobarea Programului 
anual al achiziţiilor 
publice  

Depăşirea pragului valoric de 130.000 euro 
stabilit de art. 124, lit.b din OUG nr. 
34/2006 pentru acordarea contractelor de 
servicii prin procedura de cerere de ofertă 

Modificată prin 
Hotărârea  nr. 5 din 
29.01.2015 

12. Consiliul local 
Belin 

Hotărârea  nr. 71 din 
12.12.2014 

Înstrăinarea unui imobil 
aflat în proprietatea 
Statului Român 

Lipsa  temeiul juridic special  al adoptării 
hotărârii, încălcându-se astfel art. 42, alin. 2 
din Legea nr. 24/2000. Consiliul local 
dispune de un bun ce nu se află în 
patrimoniul unităţii ad-tiv teritoriale. 

Revocată prin 
Hotărârea  nr. 6 din 
29.01.2015 

13.  Consiliul local 
Bixad 

Hotărârea  nr. 40 din 
15.12.2014 

Exploatarea masei 
lemnoase aparţinând 
comunei Bixad 

Stabilirea cererii de oferte ca formă a 
licitaţiei excede  prevederilor Secţiunii 2 din 
HG nr. 85/2004 

Modificată prin 
Hotărârea  nr. 11 din 
12.02.2015 

14.  Consiliul local 
Ojdula 

Hotărârea  nr. 47 din 
18.12.2014 

Stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale 

Stabilirea greşită a cuantumului unor 
impozite şi taxe locale , încălcându-se astfel 
prevederile HG nr. 1309/2012 

Revocată prin 
Hotărârea  nr. 9 din 
12.02.2015 

15. Consiliul local 
Belin 

Hotărârea  nr. 62 din 
12.12.2014 

Stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale 

Nerespectarea procedurii prealabile 
prevăzute de art. 7 din Legea nr. 52/2003, 
republicată 

Revocată prin 
Hotărârea  nr. 9 din 
29.01.2015 

16. Consiliul local 
Belin 

Hotărârile  nr. 64, 65 
şi 67  din 
12.12.2014 

Stabilirea unor  taxe Nerespectarea procedurii prealabile 
prevăzute de art. 7 din Legea nr. 52/2003, 
republicată 

Revocate prin 
Hotărârea  nr.10 din 
29.01.2015 
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17.  Consiliul local 
Mereni 

Hotărârea  nr. 1 din 
12.01.2015 

Stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale 

Stabilirea greşită a cuantumului unor 
impozite şi taxe locale , încălcându-se astfel 
prevederile HG nr. 1309/2012 

Modificată prin 
Hotărârea  nr. 8 din 
05.02.2015 

18.  Consiliul local 
Baraolt 

Hotărârea  nr. 2 din 
08.01.2015 

Insuşirea şi aprobarea 
inventarului bunutilor 
care aparţin domeniului 
public al oraşului Baraolt 

În speţă, se dispune în mod nelegal trecerea 
în domeniul public a unor bunuri imobile 
grevate de sarcini 

Revocată prin 
Hotărârea  nr. 19 din 
30.03.2015 

19.  Consiliul local 
Bixad 

Hotărârea  nr. 3 din 
12.01.2015 

Stabilirea  taxelor locale 
speciale 

Dispoziţiile privind organizarea păşunatului 
pe teritoriul comunei Bixad sunt incomplete, 
încălcându-se astfel OUG nr. 34/2013 

Revocată parţial 
prin Hotărârea  nr. 22 
din 31.03.2015 

20.  Consiliul local 
Bixad 

Hotărârea  nr. 7 din 
12.01.2015 

Trecerea din domeniul 
privat în domeniul public 
al com. Bixad a unor 
bunuri 

Încălcarea art. 60 din Legea nr. 24/2000, r2. 
Încălcarea prevederilor HG nr. 548/1999 
privind întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al uat 

 Revocată parţial 
prin Hotărârea  nr. 21 
din 31.03.2015 

Nr.crt. 
Autoritate 
emitentă 

Nr. şi data 
hotărârii  

Titlul actului adoptat 
Motivul de nelegalitate pentru care s-a 

cerut reanalizarea 
Rezultatul 
intervenţiei 

21.  Consiliul local 
Ozun 

Hotărârea  nr. 54 din 
27.10.2014 

Modificarea statului de 
funcţii şi a organigramei 
aparatului de specialitate 
al primarului 

În statul de funcţii sunt prevăzute o serie de 
posturi de natură contractuală care presupun 
exercitarea prerogativelor de putere publică , 
încălcându-se astfel art. 107 din Legea nr. 
188/1999, r2. 

Modificată  prin 
Hotărârea  nr. 26 din 
27.03.2015 

22. Consiliul local 
Boroşneu Mare 

Hotărârea  nr. 43 din 
25.11.2014 

Aprobarea rezultatelor 
inventarierii bunurilor 
aparţinând patrimoniului 
u.a.t 

Depăşire de competenţă. Potrivit 
prevederilor Ordinului nr. 2861/2009,  
primarul, iar nu consiliul local,  este 
autoritatea competentă să aprobe listele de 
inventariere. 

Revocată prin 
Hotărârea  nr. 10 din 
30.01.2015 
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23. Consiliul local 
Boroşneu Mare 

Hotărârea  nr. 44 din 
25.11.2014 

Stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale 

Act normativ abrogat, folosit ca temei 
juridic special al aprobării unei taxe locale. 
Legislaţia actuală nu mai prevede 
posibilitatea eliberării certificatului de 
producător. 

Modificată prin 
Hotărârea  nr. 16 din 
31.03.2015 

24. Consiliul local 
Belin 

Hotărârea  nr. 13 din 
11.02.2015 

Achiziţionarea unor 
servicii juridice de 
consultanţă şi de 
reprezentare 

Hotărârea este incompletă, necuprinzând 
denumirea şi calitatea părţilor în proces 

Modificată prin 
Hotărârea  nr. 20 din 
31.03.2015 

25. Consiliul local 
Boroşneu Mare 

Hotărârea  nr. 11 din 
11.02.2015 

Aprobarea bugetului 
general al u.a.t. 

Nerespectarea procedurii de aducere la 
cunoştinţă publică a proiectului de buget, 
prevăzută de art. 39, alin.3 din Legea nr. 
273/2006, republicată 

Revocată prin 
Hotărârea  nr. 17 din 
31.03.2015 

26. Consiliul local al 
oraşului Baraolt 

Hotărârea  nr. 12 din 
24.02.2015 

Dezlipirea unui imobil 
proprietate publică 

Instituirea dreptului de superficie pe un teren 
proprietate publică este nelegală, 
contravenind art. 866-874 Cod Civil 

Modificată prin 
Hotărârea  nr. 30 din 
05.05.2015 

27.  Consiliul local 
Ojdula 

Hotărârile  nr. 12-13 
din 26.02.2015 

Aprobarea unor contracte 
de închiriere cu Asociaţia 
Vânătărilor şi Pescarilor 

Depăşire de competenţă. Potrivit art. 1, lit. a 
din Legea nr. 407/2006, autoritatea 
competentă să atribuie în gestiune fondul 
cinegetic este administratorul, iar nu 
proprietarul terenului 

Revocate prin 
Hotărârile nr. 23-24 
din 30.04.2015 

28.  Consiliul local 
Ojdula 

Hotărârea  nr. 14 din 
26.02.2015 

Aprobarea contractului de 
service şi exploatare cu o 
societate comercială 

Procedura de atribuire a contractului de 
achziţie este incompletă şi, deci, nelegală, în 
lipsa întocmirii unor acte obligatorii, 
stipulate expres de OUG nr. 34/2006 

Revocată prin 
Hotărârea  nr. 25 din 
30.04.2015 

29. Consiliul local 
Brăduţ 

Hotărârea  nr. 18 din 
09.04.2015 

Încheierea unui contract 
de parteneriat cu o 
asociaţie în vederea 
construirii terenului de 
joacă 

În speţă, nu se individualizează, în sumă fixă 
sau în procente, contribuţia fiecărei părţi 
contractante 

Modificată prin 
Hotărârea  nr. 21 din 
27.05.2015 
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30. Consiliul local 
Brăduţ 

Hotărârea  nr. 19 din 
09.04.2015 

Atribuirea în folosinţă 
gratuită a unui teren către 
Parohia Reformată 

În speţă nu se indică perioada de timp pentru 
care se ia măsura, încălcându-se astfel art. 
124 din Legea nr. 215/2001, r. 

Modificată prin 
Hotărârea  nr. 22 din 
27.05.2015 

31.  Consiliul local 
Poian 

Hotărârea  nr. 18 din 
27.03.2015 

Finanţarea 
nerambursabilă din 
fonduri publice a 
programelor şi a 
acţiunilor culturale, 
sportive si de tineret 

Încălcarea art. 30 din Legea nr. 350/2005 
potrivit căruia, autoritatea finanţatoare are 
obligaţia să precizeze în anunţ şi în 
documentaţie criteriile pe baza cărora se 
atribuie contractul 

Revocată prin 
Hotărârea  nr. 23 din 
29.04.2015 

32.  Consiliul local 
Mereni 

Hotărârea  nr. 13 din 
30.04.2015 

Stabilirea preţului de 
valorificare a materialului 
lemnos 

Încălcarea prevederilor Legii nr. 24/2000, 
r2, precum şi a HG nr. 85/2004 

Revocată prin 
Hotărârea  nr. 19 din 
21.05.2015 

33.  Consiliul local 
Breţcu 

Hotărârea  nr. 16 din 
22.04.2015 

Modificarea HCL nr. 
16/2014 privind 
Asocierea comunei 
Breţcu, în calitate de 
membru fondator, în 
vederea înfiinţării unei 
asociaţii 

Încălcarea art. 61, alin. 1 din Legea nr. 
24/2000, r2, potrivit căruia modificarea unui 
act normativ este admisă numai dacă nu 
priveşte întreaga ori cea mai mare parte a 
reglementării în cauză 

Revocată prin 
Hotărârea  nr. 21 din 
18.05.2015 

34.  Consiliul local 
Reci 

Hotărârea  nr. 17 din 
27.03.2015 

Asocierea comunei Reci 
cu o societate comercială 
în vederea realizării unei 
lucrări de interes local 

Insuficienta motivare a interesului public 
local, ce conditionează aplicarea art. 36, 
alin. 7, lit.a din Legea nr. 215/2001, r. 
Insuficienta determinare a conţinutului şi a 
întinderii obligaţiei ce revine asociatului-
agent economic 

Revocată prin 
Hotărârea  nr. 26 din 
15.06.2015 

35. Consiliul local 
Belin 

Hotărârile  nr. 29-30 
din 26.05.2015 

Închirierea prin licitaţie 
publică a unui imobil aflat 
în proprietatea publică a 
comunei Belin 

Din cuprinsul hotărârilor în cauză reiese că 
este scos la licitaţie unul şi acelaşi imobil cu 
destinaţii diferite 

Modificate prin 
Hotărârile  nr. 39-40 
din 08.07.2015 

36. Consiliul local 
Belin 

Hotărârea  nr. 31 din 
26.05.2015 

Închirierea prin licitaţie 
publică a unui imobil aflat 
în proprietatea privată a 
comunei Belin 

Existenţa unei neconcordanţe între textul 
hotărârii în cauză şi extrasul CF cu privire la 
suprafaţa imobilului. Nu se identifică cu 
exactitate amplasamentul imobilului 

Modificată prin 
Hotărârea  nr. 41 din 
08.07.2015 
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37. Consiliul local 
Băţani 

Hotărârea  nr. 29 din 
19.06.2015 

Dezmembrarea unei 
suprafeţe de teren 
aparţinând domeniului 
privat al u.a.t 

Încălcarea art. 4 din Codul Silvic potrivit 
căruia terenurile forestiere fac parte din 
domeniul public al u.a.t 

Modificată prin 
Hotărârea  nr. 41 din 
22.09.2015 

38. Consiliul local 
Băţani 

Hotărârea  nr. 30 din 
19.06.2015 

Acordarea de finanţări 
nerambursabile din 
bugetul local 

Hotărârea este incompletă, necuprinzând 
menţiunea că persoanele fizice pot face parte 
din categoria solicitanţilor. Încălcarea art. 
16, alin. 1 din Legea nr. 350/2005, cu privire 
la obligativitatea publicării anunţului în 
Monitorul Oficial 

Modificată prin 
Hotărârea  nr. 31 din 
31.07.2015 

39. Consiliul local 
Belin 

Hotărârea  nr. 36 din 
30.06.2015 

Instituirea taxei de 
salubrizare 

Cuantumul taxei nu este individualizat.  Revocată prin 
Hotărârea  nr. 45 din 
31.08.2015 

40. Consiliul local 
Brateş 

Hotărârea  nr. 35 din 
30.06.2015 

Închirierea prin licitaţie 
publică a unei suprafeţe 
din domeniul public al 
u.a.t 

În realitate, în speţă, ne aflăm în situaţia 
concesionării imobilului, în condiţiile OG 
nr. 54/2006, iar nu a închirierii, aşa cum 
nelegal s-a dispus 

Revocată prin 
Hotărârea  nr. 39 din 
30.07.2015 

41. Consiliul judeţean 
Covasna 

Hotărârea  nr. 82 din 
23.06.2015 

Darea în folosinţă gratuită 
către Spitalul Judeţean a 
unor echipamente 
medicale 

Contractul de comodat cuprinde unele 
prevederi contradictorii. 

Modificată prin 
Hotărârea  nr. 101 din 
30.07.2015 

42. Consiliul local 
Sânzieni 

Hotărârea  nr. 23 din 
16.07.2015 

Însuşirea de către 
consiliul local a 
inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul 
public al u.at. 

Nu se indică modalitatea în care se 
completează HCL nr. 24/2002, încălcându-
se art. 60 din Legea nr. 24/2000.Comisia 
specială pentru întocmirea inventarului nu 
este alcătuită potrivit HG nr. 548/1999 

Revocată prin 
Hotărârea  nr. 26 din 
23.07.2015 

43. Consiliul judeţean 
Covasna 

Hotărârea  nr. 108 
din 30.07.2015 

Darea în folosinţă gratuită 
a unor spaţii dintr-un 
imobil aflat în domeniul 
public al judeţului 

Încălcarea art.874, alin. 1 din Codul Civil , 
potrivit căruia pot fi date în folosinţă 
gratuită bunuri din domeniul public doar 
instituţiilor de utilitate publică  

Revocată prin 
Hotărârea  nr. 141 din 
01.10.2015 
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44.  Consiliul local 
Ozun 

Hotărârea  nr. 21 din 
12.03.2015 

Închirierea prin licitaţie 
publică a unor imobile 
construcţii aflate în 
domeniul public 

Încălcarea art. 43 din Legea nr. 114/1996, 
potrivit căruia atribuirea locuinţelor sociale 
nu se face prin licitaţie publică, ci prin 
repartizare directă pe baza criteriilor stabilite 
anual de către consiliu local 

Revocată prin 
Hotărârea  nr. 48  din 
23.06.2015 

45. Consiliul local 
Hăghig 

Hotărârea  nr. 30 din 
22.05.2015 

Organizarea licitaţiei 
pentru valorificarea 
materialului lemnos 
provenit din pădurea 
proprietate publică a 
comunei Hăghig 

Încălcarea prevederilor HG nr. 85/2004, 
referitoare la organizarea şi desfăşurarea 
licitaţiei publice pentru valorificarea 
materialului lemnos  

Revocată prin 
Hotărârea  nr. 34 din 
30.06.2015 

46. Consiliul local 
Reci 

Hotărârea  nr. 32 din 
21.07.2015 

Trecerea din domeniul 
privat în domeniul public 
al com. Reci a unui teren 

Terenul în cauză nu poate trece în domeniul 
public al com. Reci, întrucât nu se regăseşte 
nici în lista bunurilor care, potrivit pct-ului 
III din anexa la Legea nr. 213/1998, fac 
parte din domeniul public al u.a.t.,  şi nici nu 
a fost declarat de uz sau de interes public. 

Revocată prin 
Hotărârea  nr. 46 din 
29.10.2015 

47. Consiliul local 
Vârghiş 

Hotărârea  nr. 15 din 
31.08.2015 

Aprobarea Strategiei de 
dezvoltare a comunei 
Vârghis 

Nerespectarea procedurii prealabile, 
prevăzută de art. 7 din Legea nr. 52/2003, 
republicată 

Revocată prin 
Hotărârea  nr. 22 din 
30.10.2015 

48. Consiliul local 
Baraolt 

Hotărârea  nr. 46 din 
13.07.2015 

Asocierea oraşului 
Baraolt cu alte unităţi 
administrativ teritoriale în 
vederea realizării unui 
obiectiv de investiţii 

În Acordul de asociere nu se prevede 
contribuţia financiară a oraşului Baraolt la 
realizarea obiectivului de investiţii, 
încălcându-se art. 35, alin. 1 din Legea nr. 
273/2006 

Modificată prin 
Hotărârea  nr. 68 din 
07.10.2015 

49. Consiliul local 
Brăduţ 

Hotărârea  nr. 32 din 
30.07.2015 

Darea în folosinţă gratuită 
, către Şcoala gimnazială 
Brăduţ, a unor spaţii 
dintr-un imobil aflat în 
domeniul public al 
comunei Brăduţ 

Încălcarea art.874, alin. 1 din Codul Civil , 
potrivit căruia pot fi date în folosinţă 
gratuită bunuri din domeniul public doar 
instituţiilor de utilitate publică  

Revocată prin 
Hotărârea  nr. 38 din 
24.09.2015 
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50. Consiliul local 
Sfântu Gheorghe 

Hotărârea  nr. 263 
din 03.09.2015 

Modificarea şi 
completarea HCL nr. 
116/2010 

 Încălcarea art. 62 din Legea nr. 24/2000 r2, 
referitor la modalitatea de 
modificare/completare a actelor normative 

Revocată prin 
Hotărârea  nr. 275 din 
19.10.2015 

51. Consiliul judeţean 
Covasna 

Hotărârea  nr. 131 
din 25.09.2015 

Aprobarea participării 
Centrului de Cultură 
Covasna la înfiinţarea 
Asociaţiei "Terra 
Siculorum 2021" 

Nerespectarea procedurii prealabile, 
prevăzută de art. 7 din Legea nr. 52/2003, 
republicată. Nu au fost aprobate proiectele 
de Statut şi Act constitutiv ale Asociaţiei în 
cauză  

Revocată prin 
Hotărârea  nr. 149 din 
09.10.2015 

52. Consiliul local 
Sfântu Gheorghe 

Hotărârea  nr. 248 
din 30.09.2015 

Aprobarea asocierii mun 
Sf Gheorghe cu  Centrul 
de Cultură Covasna 
pentru înfiinţarea 
Asociaţiei "Terra 
Siculorum 2021" 

Nerespectarea procedurii prealabile, 
prevăzută de art. 7 din Legea nr. 52/2003, 
republicată. 

Revocată prin 
Hotărârea  nr. 271 din 
10.10.2015 

53. Consiliul local 
Malnaş 

Hotărârea  nr. 22 din 
16.09.2015 

Achiziţionarea unor 
servicii juridice de 
consultanţă şi de 
reprezentare ale comunei 
Malnaş 

În conformitate cu art. I, alin. 2, lit. b din 
OUG nr. 26/2012, achiziţionarea de servicii 
juridice de consultanţă şi de reprezentare ale 
autorităţii publice trebuie să se facă pentru 
fiecare cauză în parte, iar nu global, cum 
greşit s-a procedat în speţă. 

Modificată prin 
Hotărârea  nr. 30 din 
10.11.2015 

54. Consiliul local 
Vâlcele 

Hotărârea  nr. 34 din 
28.09.2015 

Aprobarea 
Regulamentului referitor 
la procedura de vânzare 
prin negociere directă a 
terenurilor din domeniul 
privat al u.a.t 

Încălcarea art. 123, alin. 2  din  Legea nr. 
215/2001, r, potrivit cărora vanzarea, 
concesionarea şi închirierea bunurilor din 
proprietatea u.a.t.se fac prin licitaţie publică  

Revocată prin 
Hotărârea  nr. 47 din 
26.11.2015 

55. Consiliul local 
Sfântu Gheorghe 

Hotărârea  nr. 241 
din 22.09.2015 

Participarea mun. Sf 
Gheorghe la constituirea 
Comitetului Local de 
Dezvoltare a  
Parteneriatului Social 

Eroare materială. Folosirea greşită a 
termenului "etnic" în loc de "tehnic" 

Modificată prin 
Hotărârea  nr. 303 
din 29.10.2015 
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56. Consiliul local 
Catalina 

Hotărârile  nr. 30-32 
din 16.09.2015 

Vânzarea directă a unor 
suprafeţe de teren din 
domeniul privat al 
comunei Catalina 

Deţinătorii construcţiilor aflate pe ternurile a 
căror vânzare s-a decis în speţă, nu sunt 
proprietari tabulari, astfel că în cauză nu 
poate fi aplicabil art. 123, alin. 3  din  Legea 
nr. 215/2001, r. 

Revocate prin 
Hotărârea  nr. 35 din 
17.11.2015 

57. Consiliul local 
Zagon 

Hotărârea  nr. 59 din 
13.10.2015 

Participarea comunei 
Zagon la Programul 
"Centrul Educaţional în 
judeţul Covasna" 

Hotărârea în cauză nu poate fi pusă în 
executare, întrucât nu se prevede care este 
persoana/autoritatatea publică care asigură 
cofinanţarea pentru un procent de 25% din 
bugetul total al Programului 

Revocată prin 
Hotărârea  nr. 67 din 
11.12.2015 

  Consiliul local 
Covasna 

Hotărârea  nr. 67 din 
16.10.2015 

Participarea oraşului 
Covasna la Programul 
"Centrul Educaţional în 
judeţul Covasna" 

Hotărârea în cauză nu poate fi pusă în 
executare, întrucât nu se prevede care este 
persoana/autoritatatea publică care asigură 
cofinanţarea pentru un procent de 25% din 
bugetul total al Programului 

Modificată prin 
Hotărârea  nr. 85 din 
26.11.2015 

59. Consiliul judeţean 
Covasna 

Hotărârea  nr. 161 
din 05.11.2015 

Încheierea unui Contract 
de parteneriat între 
Județul Covasna şi 
Teatrul Tamasi Áron din 
Sfântu Gheorghe, în 
vederea organizării și 
finanțării manifestării -
teatrale „Flow Festival”  

Indicarea greşită a temeiului juridic special 
al încheierii contractului de parteneriat, 
încălcându-se astfel prevederile Legii nr. 
24/2000, r2 

Modificată prin 
Hotărârea  nr. 192 din 
10.12.2015 

60. Consiliul judeţean 
Covasna 

Hotărârea  nr. 166 
din 05.11.2015 

Aprobarea regulamentului 
privind condițiile în care 
se realizează accesul pe 
proprietatea publică sau 
privată a Județului 
Covasna de către 
furnizorii de rețele de 
comunicații electronice 

Nerespectarea procedurii prealabile, 
prevăzută de art. 7 din Legea nr. 52/2003, 
republicată. 

Revocată prin 
Hotărârea  nr. 193 din 
10.12.2015 
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61 Consiliul local Sf. 
Gheorghe 

hotărârea nr. 
310/05.11.2015 

Aprobarea impozitelor și 
taxelor locale pe anul 
2016 

Încălcarea prevederilor art. 489 din Legea 
nr. 227/2015 Codul fiscal. Lipsa criteriilor 
economice, sociale, geografice care justifică 
majorarea impozitelor şi taxelor locale  

Completată prin 
HCL nr. 353/2015  
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SITUŢIA  
dispozţiilor emise de primari şi revocate ca urmare a aprecierii lor  

ca nelegale în perioada 01.01.2015 - 31.12.2015  
      

Nr. 
crt. 

Primarul 
localităţii 

Nr. şi data 
dispoziţiei 

Titlul actului emis 
Motivul de nelegalitate pt. care s-a 

cerut reanalizarea  
Rezultatul 
intervenţiei  

1. 

Primarul com. 
Hăghig 

Dispoziţiile cu 
nr. 142-194 din 

26.06.2014 

Suspendarea alocatiilor 
pentru susţinerea familiei 

Indicarea greşită a temeiurilor juridice în 
baza cărora au foast emise dispoziţiile 

Modificate prin 
Dispoziţiile cu 
nr. 372-379 din 
31.12.2014 

2. 

Primarul com. 
Hăghig 

Dispoziţia cu nr. 
194a/30.07.2014  

Desemnarea echipei de 
management pentru 
implementarea unui proiect 

În mod nelegal, îm speţă s-a majorat 
salariul de bază al salariaţilor cu 75%, 
neacordându-se clase de salarizare 
suplimentare, aşa cum reclamă art. 34, 
alin. 1 din Legea nr. 284/2010 

Revocată prin 
Dispoziţia cu 
nr. 380 din 
31.12.2014 

3. 

Primarul com. 
Hăghig 

Dispoziţiile cu 
nr. 271-272, 277 
din 20.10.2014 

Aprobarea planului de 
servicii 

Indicarea greşită a temeiurilor juridice în 
baza cărora au fost emise dispoziţiile 

Modificate prin 
Dispoziţia cu 
nr. 371 din 
23.12.2014 

 R O M Â N I A                                                
              

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢULUI   COVASNA  
SERVICIUL JURIDIC, RELAŢII  PUBLICE ȘI RESURSE UMANE 
ANEXA 1b  



 14 

4. 

Primarul mun. Tg 
Secuiesc 

Dispoziţiile cu 
nr. 582-589 din 

10.10.2015  

Avansarea în gradaţia 
corespunzătoare tranşei de 
vechime în muncă a unor 
angajaţi ai Primăriei Tg 
Secuiesc 

Încălcarea art. 11, alin. 4 din Legea nr. 
284/2010 potrivit căruia gradaţia 
corespunzătoare tranşei de vechime în 
muncă se plăteşte cu începere din luna 
următoare celei care s-a împlinit vechime 
în muncă 

Modificate prin 
Dispoziţiile cu 
nr. 17-21 din 
20.01.2015 

Nr. 
crt. 

Primarul 
localităţii 

Nr. şi data 
dispoziţiei 

Titlul actului emis 
Motivul de nelegalitate pt. care s-a 

cerut reanalizarea  
Rezultatul 
intervenţiei  

5. 

Primarul com. 
Moacşa 

Dispoziţia cu nr. 
99 din 

16.12.2014 

Stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale 

Nerespectarea procedurii prealabile 
prevăzute de art. 7 din Legea nr. 52/2003, 
republicată. Încălcarea art. 13 din 
Constituţia României 

Revocată prin 
Dispoziţia  cu 
nr. 2 din 
26.01.2015 

6. 

Primarul com. 
Ilieni 

Dispoziţiile cu 
nr.3-4 din 

19.01.2015  

Majorarea salariilor 
secretarului şi a primarului 
comunei Ilieni 

Încălcarea art. 1, alin. 1 din OUG nr. 
70/2014 potrivit căruia majorarea cu 100 
lei a salariului de bază operează pentru 
sistemul public sanitar si cel de asistenta 
sociala 

Revocate prin 
Dispoziţia  cu 
nr. 6 din 
23.01.2015 

7. 

Primarul com. 
Belin 

Dispoziţiile cu 
nr. 15, 18,19, 22 
, 23-28, 34-36 
din 19.01.2015 

Stabilirea salariului 
angajaţilor Primariei Belin 

Cuantumul sporului sporului pentru 
condiţii vătămatoare , depăşeşte procentul 
de 15% din salariul de bază, stabilit de 
legiuitor 

Revocate prin 
Dispoziţiile  cu 
nr. 114-125 din 
24.02.2015 

8. 

Primarul com. 
Micfalău 

Dispoziţiile cu 
nr. 6-9 din 
20.01.2015 

Stabilirea salariului 
angajaţilor Primariei 
Micfalău 

Acordarea de sporuri care nu sunt 
prevăzute în legislaţia actuală în  

Revocate prin 
Dispoziţia  cu 
nr. 27 din 
19.02.2015 

9. 

Primarul com. 
Ozun 

Dispoziţia cu nr. 
24 din 

19.01.2015 

Stabilirea salariului unui 
funcţionar public 

Stabilirea greşită a cuantumului salariului 
funcţionarului public în cauză, 
încălcându-se art. 1 din OUG nr. 70/2014 

Modificată prin 
Dispoziţia  cu 
nr. 111 din 
30.03.2015 
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10. 

Primarul com. 
Ozun 

Dispoziţiile cu 
nr. 18-35 din 
19.01.2015 

Stabilirea salariului 
angajaţilor Primariei Ozun 

Indicarea greşită a temeiului juridic în 
baza căruia au fost emise dispoziţiile 

Modificate prin 
Dispoziţia  cu 
nr. 52 din 
04.02.2015 

11. 

Primarul com. 
Boroşneu Mare 

Dispoziţiile cu 
nr.11,  14-22 din 

20.01.2015 
Dispoziţiile cu 
nr. 112-121 din 

31.03.2015 

Stabilirea salariului 
angajaţilor Primariei 
Boroşneu Mare 

Acordarea de sporuri care nu sunt 
prevăzute în legislaţia actuală  

Revocate prin 
Dispoziţiile  cu 
nr. 155-156 din 
19.05.2015 

12. 

Primarul com. 
Moacşa 

Dispoziţia cu nr. 
33/26.02.2015  

Majorarea bugetului local 
al u.a.t pe anul 2015 

Bugetul local pe anul 2015 nu a fost 
aprobat de Consiliul local Moacşa, care se 
afla în procedură de dizolvare. In 
consecinţă, se majorează un buget care nu 
există, încălcându-se art. 39, alin (7^1) din 
Legea nr. 273/2006 

Revocată prin 
Dispoziţia cu 
nr. 46 din 
01.04.2015 

Nr. 
crt. 

Primarul 
localităţii 

Nr. şi data 
dispoziţiei 

Titlul actului emis 
Motivul de nelegalitate pt. care s-a 

cerut reanalizarea  
Rezultatul 
intervenţiei  

13. 

Primarul com. 
Ozun 

Dispoziţia cu nr. 
45/30.01.2015 

Dispoziţia cu nr. 
98/13.03.2015  

Stabilirea salariului unui 
angajat al primariei şi 
acordarea sporului de 
noapte 

Stabilirea greşită a cuantumului salariului 
funcţionarului public în cauză, 
încălcându-se art. 3, anexa I, cap. I, lit. B 
din Legea nr. 284/2010. Stabilirea greşită 
a sporului de noapte 

Modificate prin 
Dispoziţia  cu 
nr. 126 din 
27.04.2015 

14. 

Primarul com. 
Ojdula 

Dispoziţia cu nr. 
106/16.03.2015  

Numirea unui curator  Numirea curatorului nu vizează niciunul 
din cazurile prevăzute de art. 167 din 
Codul Civil , respectiv de art. 229, alin 
(3^2) din Legea nr. 71/2011 

Revocată prin 
Dispoziţia cu 
nr. 115 din 
20.04.2015 
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15. 

Primarul com. 
Moacşa 

Dispoziţia cu nr. 
31/18.02.2015  

Aprobarea bugetului local 
al u.a.t pe anul 2015 

 Consiliul local Moacşa se afla în 
procedură de dizolvare, neaprobând 
bugetul local pe anul 2015.Încălcarea art. 
39, alin (7^1) din Legea nr. 273/2006, 
potrivit căruia direcţiile generale ale 
finanţelor publice alocă sume defalcate 
din veniturile bugetului de stat. 

Revocată prin 
Dispoziţia cu 
nr. 32 din 
26.02.2015 

16. 

Primarul com. 
Brăduţ 

Dispoziţiile cu 
nr.169-170 din 

22.04.2015  

Constituirea comisiilor de 
concurs şi soluţionarea 
contestaţiilor pentru 
ocuparea a 2 posturi 
contractuale 

Nepublicarea în Monitorul Oficial a 
anunţului privind organizarea 
concursurilor în cauză în condiţiţiile art.7, 
alin.1 din HG nr. 286/2011  

Revocate prin 
Dispoziţiile  cu 
nr. 197-198 din 
05.05.2015 

17. 

Primarul com. 
Ojdula 

Dispoziţia cu nr. 
145/10.05.2015  

Constituirea comisiei 
pentru evaluarea pagubelor 
produse in urma 
fenomenelor meteo 
periculoase 

Depăşire de competenţă. Potrivit art. 29, 
alin. 1 din Ordinul nr. 192/2012, numirea 
comisiei este de competenţa prefectului, 
iar nu a primarului 

Revocată prin 
Dispoziţia cu 
nr. 159 din 
02.06.2015 

18. 

Primarul com. 
Brateş 

Dispoziţia cu nr. 
66/14.05.2015  

Constituirea comisiei de 
disciplină la nivelul 
Primăriilor Brateş, 
Comandău şi Zăbala 

Comisia de disciplină constituită în cauză 
este formată exclusiv din reprezentanţii 
funcţionarilor publici, încălcându-se astfel 
art. 4 din HG nr. 1344/2007 

Revocată prin 
Dispoziţia cu 
nr. 131 din 
23.09.2015 

19. 

Primarul com. 
Brateş 

Dispoziţia cu nr. 
67/14.05.2015  

Constituirea comisiei 
paritare la nivelul Primăriei 
Brateş 

Comisia paritară constituită în cauză este 
formată exclusiv din reprezentanţii 
funcţionarilor publici, încălcându-se astfel 
art. 6 din HG nr. 833/2007 

Revocată prin 
Dispoziţia cu 
nr. 129 din 
11.09.2015 

20. 

Primarul com. 
Valea Crişului 

Dispoziţiile cu 
nr. 186-

187/17.07.2015  

Majorarea indemnizaţiei 
lunare a primarului şi 
viceprimarului 

Încălcarea OUG nr. 27/2015 care prevede 
o creştere salarială de  12% pentru 
personalul angajat din administraţia 
publică locală, iar nu şi pentru aleşii 
locali, cum nelegal s-a dispus în cauză 

Revocate prin 
Dispoziţia cu 
nr. 209 din 
28.07.2015 
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21. 

Primarul com. 
Ozun 

Dispoziţia cu nr. 
111/30.03.2015 
Dispoziţia cu nr. 
179/01.07.2015  

Stabilirea salariului de bază 
pentru 2 funcţionari din 
cadrul Primăriei Ozun 

Acordarea pentru funcţionarii publici din 
primării a sporului de dizpozitiv, în 
procent de 25% ,este nelegală, întrucât 
Legea nr. 138/1999, în baza căruia a fost 
stabilit sporul,  a fost abrogată; în prezent, 
nu mai există nicio prevedere legală în 
acest sens. 

Revocate prin 
Dispoziţiile cu 
nr. 214-215 din 
28.08.2015 

22. 

Primarul com. 
Boroşneu Mare 

Dispoziţiile cu 
nr. 157-

166/20.05.2015  

Stabilirea salariului de bază 
pentru funcţionarii din 
cadrul Primăriei Boroşneu 
Mare 

Stabilirea greşită a cuantumului salariului 
de bază pentru funcţionarii din cadrul 
Primăriei Boroşneu Mare 

Revocate prin 
Dispoziţia cu 
nr. 209 din 
26.06.2015 

23. 

Primarul com. 
Belin 

Dispoziţia cu nr. 
179 din 

26.02.2015 

Revocarea unei dispoziţii a 
Primarului com. Belin 

În speţă s-a dispus în mod nelegal 
revocarea, iar nu abrogarea unui act ad-
tiv. Încălcarea principiului 
neretroactivităţii legii 

Modificată prin 
Dispoziţia  cu 
nr. 525 din 
09.07.2015 

24. 

Primarul com. 
Mereni 

Dispoziţia cu nr. 
62 din 

26.02.2015 

Modificarea salariului de 
bază pentru personalul din 
cadrul Primăriei Mereni 

Stabilirea greşită a cuantumului salariului 
de bază pentru personalul din cadrul 
Primăriei Mereni 

Revocată prin 
Dispoziţia  cu 
nr. 70 din 
14.08.2015 

25. 

Primarul com. 
Mereni 

Dispoziţia cu nr. 
70 din 

14.08.2015 

Revocarea unei dispoziţii a 
Primarului com. Mereni 

În speţă, s-a dispus în mod nelegal 
abrogarea, iar nu revocarea dispoziţie în 
cauză . 

Modificată  
prin Dispoziţia  
cu nr. 82 din 
14.09.2015 

26. 

Primarul com. 
Arcuş 

Dispoziţiile cu 
nr. 76-

77/31.07.2015  

Majorarea indemnizaţiei 
lunare a primarului şi 
viceprimarului 

Încălcarea OUG nr. 27/2015 care prevede 
o creştere salarială de  12% pentru 
personalul angajat din administraţia 
publică locală, iar nu şi pentru aleşii 
locali, cum nelegal s-a dispus în cauză 

Revocate prin 
Dispoziţiile cu 
nr. 87-88 din 
28.08.2015 
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27. 

Primarul com. 
Zăbala 

Dispoziţia cu nr. 
205 din 

20.07.2015 

Desemnarea comisiei de 
avizare a cererilor de 
organizare a adunărilor 
publice 

Existenţa a 2 dispoziţii cu acelaşi obiect 
fără ca în speţă să se dispună măsura 
abrogării, aşa cum reclamă art. 64 din 
Legea nr. 24/2000 

Modificată prin 
Dispoziţia cu 
nr. 318 din 
31.08.2015 

28. 

Primarul oraşului 
Baraolt 

Dispoziţia cu nr. 
483 din 

03.08.2015 

Acordarea unui preaviz de 
30 de zile unui funcţionar 
public 

În speţă nu sunt îndeplinite condiţiile 
pentru eliberarea din funcţia publică, 
încălcându-se astfel art. 99, alin. 1, lit. f 
din Legea nr. 188/1999,r2 

Revocată prin 
Dispoziţia  cu 
nr. 524 din 
31.08.2015 

29. 

Primarul com. 
Breţcu 

Dispoziţiile cu 
nr. 277-

278/28.08.2015  

Majorarea indemnizaţiei 
lunare a primarului şi 
viceprimarului 

Încălcarea OUG nr. 27/2015 care prevede 
o creştere salarială de  12% pentru 
personalul angajat din administraţia 
publică locală, iar nu şi pentru aleşii 
locali, cum nelegal s-a dispus în cauză 

Revocate prin 
Dispoziţiile cu 
nr. 309-310 din 
25.09.2015 

30. 

Primarul com. 
Comandău 

Dispoziţia cu nr. 
70/14.05.2015  

Constituirea comisiei de 
disciplină la nivelul 
Primăriilor Brateş, 
Comandău şi Zăbala 

Comisia de disciplină constituită în cauză 
este formată exclusiv din reprezentanţii 
funcţionarilor publici, încălcându-se astfel 
art. 4 din HG nr. 1344/2007 

Revocată prin 
Dispoziţia cu 
nr. 134 din 
24.09.2015 

31. 

Primarul com. 
Catalina 

Dispoziţiile cu 
nr. 125-

126/11.08.2015  

Majorarea indemnizaţiei 
lunare a primarului şi 
viceprimarului 

Încălcarea OUG nr. 27/2015 care prevede 
o creştere salarială de  12% pentru 
personalul angajat din administraţia 
publică locală, iar nu şi pentru aleşii 
locali, cum nelegal s-a dispus în cauză 

Revocate prin 
Dispoziţia cu 
nr. 146 din 
11.09.2015 

32. 

Primarul com. 
Moacşa 

Dispoziţia cu nr. 
80/31.08.2015  

Organizarea concursului 
pentru ocuparea unei funcţii 
publice 

În cadrul comisiilor de concurs şi de 
soluţionarea contestaţiilor nu au fost 
desemnaţi reprezentanţi ANFP, aşa cum 
reclamă art. 43 din HG nr. 611/2008. În 
speţă nu au fost desemnaţi preşedinţi şi 
secretari ai comisiilor  

Revocată prin 
Dispoziţia cu 
nr. 99 din 
15.09.2015 
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33. 

Primarul com. 
Moacşa 

Dispoziţia cu nr. 
88/31.08.2015  

Majorarea indemnizaţiei 
lunare a primarului 

Încălcarea OUG nr. 27/2015 care prevede 
o creştere salarială de  12% pentru 
personalul angajat din administraţia 
publică locală, iar nu şi pentru aleşii 
locali, cum nelegal s-a dispus în cauză 

Revocată prin 
Dispoziţia cu 
nr. 100 din 
15.09.2015 

34. 

Primarul com. 
Hăghig 

Dispoziţia cu nr. 
273/03.08.2015  

Numirea comisiei de 
acordare a despăgubirilor 
prevăzute de Legea 
vanatorii cu nr. 407/2006 

Comisia a fost alcătuită intr-o altă 
componenţă decât cea prevăzută de art. 3, 
alin. 1 din HG nr. 1679/2008 

Modificată prin 
Dispoziţia cu 
nr. 459 din 
27.11.2015 

35. 

Primarul com. 
Cernat 

Dispoziţiile cu 
nr. 217-

218/08.10.2015  

Majorarea indemnizaţiei 
lunare a primarului şi 
viceprimarului 

Încălcarea OUG nr. 27/2015 care prevede 
o creştere salarială de  12% pentru 
personalul angajat din administraţia 
publică locală, iar nu şi pentru aleşii 
locali, cum nelegal s-a dispus în cauză 

Revocate prin 
Dispoziţia cu 
nr. 221 din 
21.10.2015 

36. 

Primarul com. 
Vâlcele 

Dispoziţia cu nr. 
956/21.10.2015  

Constituirea comisiei de 
vanzare a terenurilor 

HCL Valcele cu nr. 34/2015, în baza 
căreia a fost numită comisia în cauză, a 
fost revocată.  

Revocată prin 
Dispoziţia cu 
nr. 1135 din 
20.11.2015 

37. 

Primarul mun. Sf 
Gheorghe 

Dispoziţia cu nr. 
1450 din 

16.10.2015 

Numirea în funcţia publică 
a unui consilier juridic 
debutant 

În mod nelegal, fişa postului 
funcţionarului în cauză cuprinde condiţia 
specifică a abilităţii de a comunica în 
limba minorităţilor, încălcându-se astfel 
art. 76, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 215/2001, 
r 

Modificată  
prin Dispoziţia  
cu nr. 1575 din 
03.11.2015 

38. 

Primarul com. 
Sânzieni 

Dispoziţiile cu 
nr. 201-

203/21.10.2015  

Majorarea salariilor unor 
angajaţi 

Încălcarea art. 17 din Legea nr. 284/2010 
potrivit căruia sporul pentru munca 
prestată în timpul nopţii se calculează în 
procente, iar nu în sumă fixă, cum nelegal 
s-a procedat ăn cauză 

Modificate prin 
Dispoziţiile cu 
nr. 261-263 din 
24.11.2015 
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39. 

Primarul com. 
Sânzieni 

Dispoziţia cu nr. 
226 din 

23.10.2015 

Stabilirea dreptului la 
ajutorul pentru încălzirea 
locuinţei 

În speţă nu s-a stabilit cuantumul 
ajutorului pentru încălzirea locuinţei, 
încălcându-se art. 25, alin. 3 din OG nr. 
70/2011 

Modificată prin 
Dispoziţia cu 
nr. 264 din 
24.11.2015 

40. 

Primarul com. 
Sânzieni 

Dispoziţiile cu 
nr. 197-

198/21.10.2015  

Majorarea indemnizaţiei 
lunare a primarului şi 
viceprimarului 

Încălcarea OUG nr. 27/2015 care prevede 
o creştere salarială de  12% pentru 
personalul angajat din administraţia 
publică locală, iar nu şi pentru aleşii 
locali, cum nelegal s-a dispus în cauză 

Revocate prin 
Dispoziţiile cu 
nr. 259-260 din 
24.11.2015 

41. 

Primarul com. 
Valea Crişului 

Dispoziţiile cu 
nr. 286-

288/02.12.2015  

Majorarea salariului 
asistenţilor personali 

În speţă, n mod nelegal salariile asitenţilor 
personali au fost majorate co 10%, iar nu 
cu 25%, aşa cum prevede art. II din Legea 
nr. 293/2015 

Modificate prin 
Dispoziţiile cu 
nr. 317-319 din 
31.12.2015 
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    ANEXA 1c  

   TABEL CENTRALIZATOR  

   

   

  

cu hotărârile şi dispoziţiile emise în perioada 01.01.2015 - 31.12.2015 de către 
autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene, atacate de prefect la instanţa 

de contencios   

      

Nr 
crt 

Autoritate 
emitentă 

Nr. şi data actului 
atacat 

Titlul Actului emis/adoptat 
Obiectul acţiunii şi temeiul legal      

(pe scurt) 
Soluţia instanţei de 

contencios 

1. 

Consiliul local 
al oraşului 
Baraolt 

Hotărârea cu nr. 
66/30.09.2014 

Stabilirea tarifelor de 
inchiriere a spatiilor de la 
Centrul de Afaceri Baraolt 

Nerespectarea procedurii prealabile 
prevăzute de art. 7 din Legea nr. 
52/2003, republicată 

Dosar nr.  71/119/2015              
SC NR.276/27.04.2015 
Admite cererea formulata de 
reclamantul Prefectul Judetului 
Covasna                                         

2. 

Consiliul local 
al com. Ilieni 

Hotărârea cu nr.  
29/25.08.2014 

Darea in folosinta gratuita a 
unui imobil care face parte 
din proprietatea publica a 
comunei Ilieni, Grupului de 
Actiune Locala Progressio 

Asociaţia în cauză nu are statut de 
utilitate publică, încălcându-se 
astfel art. 874, alin. 1 din Codul 
Civil 

Dosar nr. 104/119/2015        
SC NR. 283/07.05.2015 
Admite actiunea .                          

R O M Â N I A                                                  
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3. 

Consiliul local 
al mun. Sf 
Gheorghe 

Hotărârea nr.  
383/29.12.2014 

Reglementarea situatiei 
juridice a unor terenuri situate 
in municipiul Sf. Gheorghe. 

Încălcarea art. 26 şi art. 36, alin. 1 
din Legea nr. 18/1991, republicată, 
potrivit cărora terenurile aflate in 
proprietatea statului,situate in 
intravilanul localităţilor, trec in 
proprietatea publică a unităţilor ad-
tiv teritoriale. 

Dosar nr. 248/119/2015          
SC NR. 319/28.05.2015 
Admite cererea              Dosar 
nr. 248/119/2015   Curtea de 
Apel Braşov,               DC NR. 
982/07.10.2015      Respinge 
recursul  

4. 

Consiliul local 
al mun. Sf 
Gheorghe 

Hotărârea nr. 
346/27.11.2014 

Incheierea unui contract de 
parteneriat intre Mun. Sf. 
Gheorghe si Vrabie Kovacs 
Zsolt PFA 

Legea nr. 215/2001, republicată, nu 
prevede posibilitatea 
cooperării/asocierii cu persoane 
fizice sau persoane fizice autorizate 

Dosar nr. 249/119/2015                 
SC NR. 430/16.06.2015 
Admite actiunea            Dosar 
nr. 249/119/2015    Curtea de 
Apel Braşov,               DC NR. 
931/R/29.09.2015       
Respinge recursul  

5. 

Consiliul local 
al mun. Sf 
Gheorghe 

Hotărârea cu nr.   
22/29.01.2015 

Reglementarea situatiei 
juridice a unui teren situat in 
municipiul Sf. Gheorghe. 

Încălcarea art. 26 şi art. 36, alin. 1 
din Legea nr. 18/1991, republicată, 
potrivit cărora terenurile aflate in 
proprietatea statului,situate in 
intravilanul localităţilor, trec in 
proprietatea publică a unităţilor ad-
tiv teritoriale. 

.Dosar nr. 283/119/2015 SC 
NR. 884/13.11.2015                      
Admite actiunea  

6. 

Consiliul local 
al com. Poian 

Hotărârea cu nr.  
14/27.03.2015 

Unele masuri privind apararea 
unor interese legitime ale 
locuitorilor din comuna Poian 

Încălcarea O.G. nr. 27/2002, 
întrucât o autoritate a administraţiei 
publice locale nu poate fi subiectul 
activ al unei acţiuni de petiţionare. 
Depăşire de competenţă 

Dosar nr.   387/119/2015               
SC NR. 369/11.06.2015 
Admite actiunea                            
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7. 

Consiliul 
Judeţean 
Covasna 

Hotărârea cu nr.   
178/15.12.2014 

 Transferul unui imobil din 
domeniul privat al judetului 
Covasna in domeniul public 
al acestuia si in administrarea 
Spitalului judetean de 
Urgenta. 

Încălcarea art. 60, alin. 1 din Legea 
nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă, r2.  Încălcarea 
Anexei 2 din HG nr. 548/1999, 
care stabileşte în mod expres care 
este forma şi conţinutul 
inventarului domeniului public al 
judeţului 

.Dosar nr. 542/119/2015                
SC nr.578/03.07.2015 
Respinge acţiunea  ca ramasa 
fara obiect Covasna 

8. 

Primarul mun. 
Sf Gheorghe 

Dispoziţia cu nr.   
1932/27.11.2014 

Restituirea partiala in natura a 
unor imobile situate in Sf. 
Gheorghe 

Încălcarea art. 4, alin. 2 din Legea 
nr. 10/2001 raportat la art. 663 şi 
art. 666 care restrâng ordinea 
succesorală pănă la gradul IV 
inclusiv 

Dosar nr. 648/119/2015     Pe 
rol  

9. 

Primarul mun. 
Sf Gheorghe 

Dispoziţia cu nr.   nr. 
1812 din 19.11.2014  

Dispoziţia cu nr. 1813 
din 19.11.2014 

Soluţionarea unor notificări 
depuse în temeiul Legii nr. 
10/2001 

Reprezentanta petentei era 
decedată la data emiterii 
dispoziţiilor  

Dosar nr .693/119/2015         
SC nr. 732/25.09.2015 
Respinge, ca ramasa fara 
obiect, cererea de chemare in 
judecata. 

10. 

Consiliul local 
al com.Malnaş 

Hotărârea cu nr.  
11/07.05.2015 

Unele masuri privind apararea 
unor interese legitime ale 
locuitorilor din comuna 
Malnaş 

Încălcarea O.G. nr. 27/2002, 
întrucât o autoritate a administraţiei 
publice locale nu poate fi subiectul 
activ al unei acţiuni de petiţionare. 
Depăşire de competenţă 

 Dosar nr. 695/119/2015      SC 
nr. 771/08.10.2015 Admite 
actiunea                                         

11. 

Consiliul local 
al mun. Sf 
Gheorghe 

Hotărârea nr. 
76/26.03.2015 

Asiguraraea contributiei din 
bugetul local al Municipiului 
Sf. Gheorghe pentru 
organizarea evenimentului 
,,Festivalul pulzArt 2015''. 

Lipsă temei juridic special, 
încălcându-se astfel dispoziţiile 
Legii nr. 24/2000, r2 

Dosar nr. 789/119/2015                 
SC NR. 788/15.10.2015             
Admite in parte cererea 

12. 

Primarul mun. 
Tg Secuiesc 

Dispozitiile cu nr. 24 - 
63/27.01.2015 

Stabilirea indemnizaţiilor / 
salariilor personalului din 
aparatul de specialitate al 
primarului 

Acordarea unor sporuri care nu 
sunt prevăzute de legislaţia în 
domeniu 

Dosar nr.795/119/2015          
Pe rol  
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13. 

Consiliul local 
al mun. Sf 
Gheorghe 

Hotărârea nr. 
25/29.01.2015 

Modificarea si completarea 
Hotararii Consiliului local nr. 
48/2009, privind aprobarea 
studiului de fezabilitate " 
Amenajarea spatiilor 
pietonale din centrul istoric al 
Municipiului Sf. Gheorghe, 

P.U.Z-ul aprobat nu conţine avizul 
de securitate la incendiu aşa cum 
reclamă art. 1, alin. 2, pct. c din 
Legea nr. 307/2006.  Blocarea 
accesului auto constituie o 
îngrădire a exercitării dreptului de 
administrare asupra clădirii 
prefecturii şi consiliului judetean, 
fapt ce contravine prevederilor 
867-870 din Codul Civil.   

Dosar nr. 789/119/2015    
Suspendat  In temeiul art.411 
alin.(1) pct.1 din C.pr.civ            

14. 

Consiliul local 
al com.Zagon 

Hotărârea cu nr.  
1720.02./2015 

Stabilirea unor masuri pentru 
organizarea si desfasurarea 
pasunatului in bune conditii in 
anul 2015 

 Depăşire de competenţă. Stabilirea 
unor contravenţii ce erau deja 
prevăzute  de un act normativ cu 
forţă juridică superioară. Lipsa 
unui temei legal în baza şi în 
executarea căruia să poată fi luată 
măsura prevăzută la art. 6 din HCL 
nr. 17/2015 

 Dosar nr.950 /119/2015       
SC NR. 956/04.12.2015        
Admite in parte actiunea     
Dosar nr. ____              Curtea 
de Apel Braşov                              

15. 

Consiliul local 
al 
com.Estelnic 

Hotărârea cu nr. 
34/27.08.2015 

Unele masuri privind apararea 
unor interese legitime ale 
locuitorilor din comuna 
Estelnic 

Încălcarea O.G. nr. 27/2002, 
întrucât o autoritate a administraţiei 
publice locale nu poate fi subiectul 
activ al unei acţiuni de petiţionare. 
Depăşire de competenţă 

 Dosar nr.1102 /119/2015      
SC NR. 916/26.11.2015                
Admite actiunea                            

16. 

Consiliul local 
al com. 
Boroşneu 
Mare 

Hotărârea cu nr. 
35/28.08.2015 

Unele masuri privind apararea 
unor interese legitime ale 
locuitorilor din comuna 
Boroşneu Mare 

Încălcarea O.G. nr. 27/2002, 
întrucât o autoritate a administraţiei 
publice locale nu poate fi subiectul 
activ al unei acţiuni de petiţionare. 
Depăşire de competenţă 

 Dosar nr.1236 /119/2015  Pe 
rol                                                  
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17. 

Consiliul local 
al  com. 
Sânzieni 

Hotărârea cu nr. 
14/22.04.2015 

Aprobarea incheierii 
contractului pentru acordarea 
de serviciii social-medicale pe 
o perioada de un an. 

Nu se evidenţiază valoarea 
serviciilor social medicale 
achiziţionate, încălcându-se astfel 
art. 12, alin. 7, lit. d din OG nr. 
68/2003 

 Dosar nr.1262 /119/2015  Pe 
rol                                                  

18. 

Consiliul local 
al  oraşului 
Baraolt 

Hotărârea cu nr. 
52/14.08.2015 

Aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli pe anul 
2015 al SC TRANSLOC SA. 

Nerespectarea termenelor privind 
elaborarea şi adoptarea bugetului 
prevăzute de art. 6 din OG nr. 
26/2013 

 Dosar nr.1370 /119/2015  Pe 
rol                                                  

19. 

Consiliul local 
al com. 
Lemnia 

Hotărârea cu nr. 
35/28.10.2015 

Unele masuri privind apararea 
unor interese legitime ale 
locuitorilor din comuna 
Lemnia 

Încălcarea O.G. nr. 27/2002, 
întrucât o autoritate a administraţiei 
publice locale nu poate fi subiectul 
activ al unei acţiuni de petiţionare. 
Depăşire de competenţă 

 Dosar nr.1411 /119/2015      
Pe rol                                             

20. 

Consiliul local 
al com. 
Boroşneu 
Mare 

Hotărârea cu nr. 
35/28.10.2015 

Închirierea prin licitatie 
publica a unei suprafete de 
65,96 pm din cladirea 
,,Remiza PSI', proprietate a 
comunei Borosneu Mare 

Imobilul în cauză  este insuficient 
individualizat  sub aspectul situaţiei 
juridice, al amplasamentului şi al 
suprafeţei. 

 Dosar nr. ______                  
Pe rol                                             

21. 

Consiliul local 
al  oraşului Tg 
Secuiesc 

Hotărârea cu nr.  
103/19.11.2015  

Atribuirea de denumire unei 
strazi din municipiul Tg. 
Secuiesc 

Încălcarea art. 13, alin. 1 din OG 
nr. 31/2002 potrivit căruia este 
interzisă acordarea numelor 
persoanelor vinovate de crime de 
război  unor străzi. Nerespectarea 
procedurii prealabile prevăzute de 
art. 7 din Legea nr. 52/2003, 
republicată 

 Dosar nr. ______                  
Pe rol                                             
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22. 

Consiliul local 
al com.  
Hăghig 

Hotărârea cu nr. 
32/30.06.2015 

Aprobarea Planului anual de 
ocupare a functiilor publice. 

Încălcarea art. 23, alin. 5 din Legea 
nr. 188/1999, r2, care reclamă 
comnunicarea către ANFP a 
proiectului Planului anual de 
ocupare a functiilor publice 

 Dosar nr. ______                  
Pe rol                                             
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Anexa 2 
Situația hotărârilor și dispozițiilor emise și adoptate în anul 2015, precum și a ședințelor consiliilor locale și ale Consiliului Județean Covasna 

din anul 2015 

Nr. crt. 
 PRIMĂRIA 

Dispo-
ziții 

Hotă-
râri 

Ședinț
e 
ordinar
e 

Ședinț
e 
extraor
- 
dinare 

Ședințe 
de 
îndată 

Total 
ședințe 

1.  Aita Mare 220 46 9 2   11 

2.  Arcuş 122 57 12 1 1 14 
3.  Baraolt 870 92 12 7   19 
4.  Barcani 249 77 10 3   13 
5.  Bãţani 434 54 12 1   13 
6.  Belin 923 67 12 1   13 

7.  Bixad 184 35 9 1   10 
8.  Bodoc 349 67 12 3   15 
9.  Boroşneu 

Mare 
452 58 12 2   14 

10.  Brateş 65 65 12 1   13 
11.  Brăduţ 569 54 12 6   18 

12.  Breţcu 423 40 12     12 
13.  Catalina 208 42 8     8 
14.  Cernat 283 53 10 4   14 
15.  Chichis 100 55 12     12 

16.  Dobarlau 238 69 8 8   16 

17.  Comandãu 242 53 12 3   15 
18.  Covasna 739 108 12 11   23 
19.  Dalnic 110 44 11 1   12 
20.  Estelnic 141 60 12 3   15 
21.  Ghelinţa 478 43 12 1   13 
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Nr. crt. 
 PRIMĂRIA 

Dispo-
ziții 

Hotă-
râri 

Ședinț
e 
ordinar
e 

Ședinț
e 
extraor
- 
dinare 

Ședințe 
de 
îndată 

Total 
ședințe 

22.  Ghidfalău 211 38 11 5   16 
23.  Hăghig 561 64 12 1   13 
24.  Ilieni 392 60 11 6   17 
25.  Int. Buzaului 717 97 12 7   19 

26.  Lemnia 86 41 12 2   14 
27.  Malnaş 149 35 7 2   9 
28.  Mereni 112 39 12 2   14 
29.  Micfalău 138 36 12     12 
30.  Moacşa 148           
31.  Ojdula 271 64 12 5   17 
32.  Ozun 314 111 12 5   17 
33.  Poian 153 64 12 4   16 
34.  Reci 337 60 12 5   17 
35.  Sf. Gheorghe 1940 365 11 21   32 
36.  Sita Buzaului 253 75 12 2   14 

37.  Sînzieni 302 43 12 4   16 

38.  Tg. Secuiesc 878 119 12 5   17 

39.  Turia 257 67 12     12 

40.  Valea 
Crişului 

343 62 12 2   14 

41.  Valea Mare 118 24 12     12 
42.  Vîlcele 1319 58 9 3 3 15 

43.  Vîrghiş 157 33 10 3 1 14 

44.  Zagon 702 71 12 3   15 
45.  Zãbala 408 75 12 2   14 
46.  Total 17665 2940 496 148 5 649 
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Nr. crt. 
 PRIMĂRIA 

Dispo-
ziții 

Hotă-
râri 

Ședinț
e 
ordinar
e 

Ședinț
e 
extraor
- 
dinare 

Ședințe 
de 
îndată 

Total 
ședințe 

mun./ora-
șe/comune 

47.  CONS. JUD. 
COPASNA 

491 207 11 11   22 

48.  TOTAL 18156 3147 507 159 5 671 
 
 
 

Șef serviciu 
Goicea Gabriela-Elena 
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Anexa nr.3 

            Situația soluționării hotărârilor transmise de Comisiile locale de fond funciar 2015 

Palidate 

  Municipii, orașe și comune 
Hotarari 
(cereri) admise in parte Invalidate Restituite  

In lucru 
/se 

astepta 
completari 

1 AITA MARE             
2 ARCUȘ 1         1 
3 BARAOLT 5   2   1 2 
4 BARCANI             
5 BÃȚANI             
6 BELIN 32 8   3 21   
7 BIXAD 1       1   
8 BODOC             
9 BOROȘNEU MARE 8 1     5 2 
10 BRATEȘ 3 1     2   
11 BRÃDUȚ 8 3     3 2 
12 BREȚCU             
13 CATALINA 6 3     1 2 
14 CERNAT 20 1   1 11 7 
15 CHCHIȘ 21 10 1   8 2 
16 COMANDÃU 4       2 2 
17 COPASNA 6       1 5 
18 DALNIC 9 2     4 3 
19 DOBÂRLÃU 4       3 1 
20 ESTELNIC 6 4       2 
21 GHELINȚA 14 4   1 7 2 
22 GHIDFALÃU             
23 HÃGHIG 3 1     2   
24 ILIENI 1         1 
25 ÎNTORSURA BUZÃULUI             
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26 LEMNIA             
27 MALNAȘ 1         1 
28 MERENI             
29 MICFALÃU 4 1       3 
30 MOACȘA 2   1     1 
31 OJDULA 4       4   
32 OZUN 46 14 1   31   
33 POIAN 10 7     3   
34 RECI 10 1     8 1 
35 SFÂNTU GHEORGHE 3 1 1     1 
36 SITA BUZÃULUI 7 2     5   
37 SÂNZIENI             
38 TÂRGU SECUIESC 3       2 1 
39 TURIA 29 8 1   8 12 
40 PALEA CRIȘULUI 10 2     8   
41 PALEA MARE             
42 PÂLCELE 3 1   2     
43 PÂRGHIȘ 4 1     3   
44 ZAGON 10 2 1   5 2 
45 ZÃBALA 14 1 1   11 1 
  TOTAL 312 79 9 7 160 57 

         

 OCPI COVASNA 5     

 ADS COVASNA 1      

 DIRECTIA SILVICA  1      

 PERSOANE FIZICE 3    

  10      

 

TOTAL DOCUMENTATII 
PRIMITE IN ANUL 2015 322      

        

 Nu au trimis dosare        

 AITA MARE       

 BARCANI       
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 BAȚANI       

 BODOC       

 BREÞCU       

 GHIDFALÃU       

 ÎNTORSURA BUZÃULUI       

 LEMNIA       

 MERENI       

 SÂNZIENI       

 PALEA MARE       

 
 
 

Șef serviciu 
Goicea Gabriela-Elena 
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EXTRAS   DIN  ANEXA  4 
 

SITUAŢIA  CENTRALIZATOARE -  INPENTARIERE   
 LEGEA 165/2013 - JUDETUL COPASNA 

 
 

SUPRAFAŢĂ UAT HA 
 

370698,74 
 

Suprafaţă neretrocedabilă, (ape, drumuri, 
canale,căi ferate etc.)  

40615,54 
 

A.1. COL. 4A Suprafaţa de teren 
retrocedabilă în baza TP 

240569,15 
 

A.1 COL. 4B Suprafaţa de teren 
retrocedabilă în baza PP fără TP 

7317,92 
 

A.1 COL. 5 Total suprafaţă validată şi 
nepusă în posesie/sentinţe civile nepuse 
în aplicare  

31205,27 
 

A.1  COL. 6       Suprafaţă rezerva 
retrocedabila 

43175,43 
 

ANEXA 1 
 

A.1 COL. 7 Observaţii  3767,01 
 

ANEXA 2 

Terenuri agricole aflate în proprietatea 
publică a statului, cu sau fără investiţii, şi 
în administrarea unor autorităţi şi  
instituţii publice 

149,64 
 

ANEXA 3 Terenuri forestiere aflate in proprietatea 
publică a  statului  

20696,45 
 

ANEXA 4 
Terenuri agricole administrate de institute 
şi staţiuni de cercetare, cu sau fără 
investiţii 

361,67 
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ANEXA 5 Terenuri ocupate de IZLAZURI  18804,89 
 

ANEXA 6 Alte terenuri identificate ca disponibile în 
vederea restituirii 

3,01 
 

ANEXA 7 

Terenuri agricole şi forestiere care pot 
face obiectul reconstituirii dreptului de 
proprietate (cuprinde A1 
col.6+4B+A2+A3+A4+A5+A6) 

89550,57 
 

ANEXA 8 

Terenuri agricole cu sau fără investiţii, 
aflate în proprietatea publică şi privată a 
statului şi în administrarea unor autorităţi 
şi instituţii publice, institute şi staţiuni de 
cercetare (Anexele 2,4,6) 

514,33 
 

 
 



 

 

                

               

               

               

               

Suprafata total validata + sentinte   

Sup pus în posesie TP       
(col 4a A01) 

PV                     
(col 4b A01) 

Nepus în posesie*          
(col. 5 A01) 

Suprafeţele din cereri 
nevalidate aflate la CLFF 
şi/sau CJFF şi sentinţe 

aflate pe rolul instanţelor 

Terenuri în 
zona 

necoop pt. 
care nu au 
fost depuse 
încă cereri      
(se extrag 
din col 7 

A01) 

Necesar teren 

  
Nr. crt. UAT 

Agricol  Forestier Agricol  Forestier Agricol  Forestier Agricol  Forestier   Agricol  Forestier   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=5+7+9+11 13=6+8+10   

1 
Sfântu 
Gheorghe 3575,15 1774,00 0,00 0,00 25,14 58,01 154,17 40,58 0,00 179,31 98,59 179,31 98,59 

2 Târgu Secuiesc 2943,83 0,00 0,00 0,00 275,17 0,00 738,51 0,00 0,00 1013,68 0,00 1013,68 0,00 

3 Baraolt 4903,02 3419,23 0,00 0,00 1635,74 466,54 815,54 28,73 0,00 2451,28 495,27 2451,28 495,27 

4 Covasna 2120,95 7948,83 221,35 1433,29 0,00 247,03 331,00 39,18 0,00 552,35 1719,50 552,35 1719,50 

5 
Intorsura 
Buzăului 14,01 1030,56 0,00 419,51 0,00 27,62 351,12 615,51 0,00 351,12 1062,64 351,12 1062,64 

6 Aita Mare 2865,78 1397,00 0,00 0,00 604,68 479,00 392,64 10,64 0,00 997,32 489,64 997,32 489,64 

7 Arcuş 1616,68 1294,70 0,00 0,00 18,82 2,22 454,17 336,22 0,00 472,99 338,44 472,99 338,44 

8 Barcani 37,97 2634,87 0,00 8,06 0,23 0,00 300,69 1159,19 0,00 300,92 1167,25 300,92 1167,25 

9 Băţani 7007,34 7747,70 0,00 0,00 3887,85 0,00 390,13 964,77 2210,39 6488,37 964,77 6488,37 964,77 

10 Belin 2446,49 2016,05 0,00 0,00 751,24 881,54 731,39 373,34 0,00 1482,63 1254,88 1482,63 1254,88 

11 Bixad 996,95 2911,00 0,00 0,00 653,15 0,00 264,90 92,49 0,00 918,05 92,49 918,05 92,49 

12 Bodoc 2450,20 3220,15 0,00 0,00 156,17 243,38 289,00 4,32 0,00 445,17 247,70 445,17 247,70 

13 Boroşneu Mare 4093,51 657,81 0,00 68,52 677,14 0,00 1800,63 700,99 223,61 2701,38 769,51 2701,38 769,51 

14 Brateş 2623,13 0,00 0,00 0,00 399,53 0,00 49,00 0,00 0,00 448,53 0,00 448,53 0,00 

15 Brăduţ 6486,17 6330,00 4,47 944,54 829,36 0,00 1387,00 21,31 0,00 2220,83 965,85 2220,83 965,85 

16 Breţcu 763,13 4262,14 0,00 974,66 0,00 205,16 4,28 4030,00 0,00 4,28 5209,82 4,28 5209,82 

17 Catalina 4621,79 0,00 0,00 0,00 5,39 0,00 503,85 0,00 0,00 509,24 0,00 509,24 0,00 

18 Cernat 5369,56 3965,66 227,13 44,45 123,42 58,38 950,00 50,00 0,00 1300,55 152,83 1300,55 152,83 

19 Chichiş 1597,54 0,00 51,11 0,00 18,46 0,00 283,24 0,00 27,88 380,69 0,00 380,69 0,00 

20 Comandău 121,39 1630,23 0,00 0,00 0,00 0,00 57,52 0,00 0,00 57,52 0,00 57,52 0,00 

21 Dalnic 2575,85 1722,56 0,00 71,83 246,59 291,61 605,51 264,88 0,00 852,10 628,32 852,10 628,32 

22 Dobârlău 196,65 2766,05 0 0 0 71,37 271,63 207,38 596,62 868,25 278,75 868,25 278,75 

23 Estelnic 1419,95 3853,73 0,00 246,14 1080,88 9,07 505,73 2122,55 0,00 1586,61 2377,76 1586,61 2377,76 

24 Ghelinţa 2174,16 6568,57 0,00 242,97 189,76 0,00 582,56 1486,42 0,00 772,32 1729,39 772,32 1729,39 

25 Ghidfalău 3986,55 1910,39 0,00 0,00 31,33 65,74 292,28 0,00 0,00 323,61 65,74 323,61 65,74 

26 Hăghig 1874,98 833,27 0,00 0,00 321,17 6,00 371,04 13,61 0,00 692,21 19,61 692,21 19,61 

27 Ilieni 2662,45 960,54 0,00 0,00 197,54 0,00 1799,05 731,02 0,00 1996,59 731,02 1996,59 731,02 

JUDEŢUL COVASNA                                              
                                                                                                                                                                                                                     ANEXA NR. 5                                   
 
                                 SITUAŢIA CENTRALIZATOARE A NECESARULUI DE TEREN ÎN VEDEREA FINALIZĂRII PROCESULUI DE RESTITUIRE A TERENURILOR 
                                                                                                                                LA DATA DE  14.07.2015  
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28 Lemnia 1185,94 5026,39 0,00 0,00 698,01 32,27 42,00 117,00 0,00 740,01 149,27 740,01 149,27 

29 Malnaş 750,00 1227,52 0,56 0,00 582,08 160,02 130,84 33,65 0,00 713,48 193,67 713,48 193,67 

30 Mereni 263,61 1600,00 0,00 0,00 1119,93 0,00 132,03 394,76 0,00 1251,96 394,76 1251,96 394,76 

31 Micfalău 968,59 1073,59 0,00 0,00 1264,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1264,28 0,00 1264,28 0,00 

32 Moacşa 2037,75 495,92 0,00 0,00 247,16 12,13 0,00 0,00 0,00 247,16 12,13 247,16 12,13 

33 Ojdula 2488,07 4750,56 280,04 224,65 111,96 150,49 555,15 0,00 0,00 947,15 375,15 947,15 375,15 

34 Ozun 5227,43 615,86 0,00 0,00 1425,66 0,00 0,00 223,17 63,00 1488,66 223,17 1488,66 223,17 

35 Poian 2237,10 994,47 0,00 0,00 1586,44 0,00 143,62 166,96 0,00 1730,06 166,96 1730,06 166,96 

36 Reci 3905,87 367,14 363,50 10,21 0,00 0,00 127,27 165,65 0,00 490,77 175,86 490,77 175,86 

37 Sânzieni  2478,87 1920,00 0,00 0,00 2792,94 1175,61 89,50 5,81 0,00 2882,44 1181,42 2882,44 1181,42 

38 Sita Buzăului 157,95 7667,53 0,00 0,00 15,90 0,00 46,59 141,61 0,00 62,49 141,61 62,49 141,61 

39 Turia 4918,92 5177,01 0,00 123,28 479,26 1514,37 129,92 195,79 0,00 609,18 1833,44 609,18 1833,44 

40 Pâlcele 937,30 1375,91 182,39 38,71 13,70 6,46 70,32 758,98 645,51 911,92 804,15 911,92 804,15 

41 Palea Crişului  2538,21 2054,35 0,00 0,00 42,07 32,38 366,76 10,62 0,00 408,83 43,00 408,83 43,00 

42 Palea Mare 3,83 653,27 0,00 2,33 11,00 1,56 355,60 200,58 0,00 366,60 204,47 366,60 204,47 

43 Pârghiş 2814,91 2259,54 0,00 0,00 474,24 615,33 357,05 95,43 0,00 831,29 710,76 831,29 710,76 

44 Zagon 4239,85 14861,57 0,00 1134,22 746,96 590,60 1454,25 3635,70 0,00 2201,21 5360,52 2201,21 5360,52 

45 Zăbala 5170,60 3593,56 0,00 0,00 188,58 381,04 649,41 591,10 0,00 837,99 972,14 837,99 972,14 

TOTAL 
JUDET   113869,98 126569,24 1330,54 5987,37 23928,94 7784,94 19326,90 20029,94 3767,00 48353,38 33802,26   

               



 


