
   
 

 

 

 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

aduce la cunoştinţă publică 

hotărârile/materialele de interes general, 

adoptate/redactate în şedinţa ordinară al 

Consiliului Judeţean Covasna din data de  

22 iulie 2010, după cum urmează: 
 

I. Hotărârile: 

Nr. 90/2010 - cu privire la alocarea unei sume 

din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2010, 

pentru înlăturarea efectelor pagubelor produse 

de inundaţii pe teritoriul judeţului Covasna; 

Nr. 91/2010 - cu privire la rectificarea 

bugetului propriu al judeţului Covasna şi al 

instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 

2010; 

Nr. 92/2010 - cu privire la repartizarea pe 

unități administrativ-teritoriale a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanțarea drepturilor privind acordarea de 

produse lactate, pe perioada septembrie-

decembrie 2010; 

Nr. 94/2010 - privind aprobarea Protocolului 

de predare-preluare încheiat între Direcția de 

Sănătate Publică a județului Covasna și 

Consiliul Județean Covasna; 

Nr. 98/2010 - privind aprobarea solicitării de 

transmitere cu titlu gratuit a unei garnituri de 

tren de cale ferată îngustă din patrimoniul 

Ministerului Apărării Naţionale în domeniul 

public al judeţului Covasna şi în administrarea 

Consiliului Judeţean Covasna; 

Nr. 100/2010 - privind solicitarea transmiterii, 

fără plată, a unui imobil din domeniul public al 

statului în domeniul public al judeţului 

Covasna şi în administrarea Consiliului 

Judeţean Covasna; 

 

II. Alte materiale: 

Raportul anual al unui consilier judeţean pe 

anul 2009; 

Raport de activitate al ATOP COVASNA pe 

primul semestru al anului 2010; 

Raport privind activitatea Consiliului Judeţean 

Covasna în asigurarea accesului la informaţiile 

de interes public, în semestrul I al anului 2010;  

Raport asupra aplicării Legii nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în 

administraţia publică de către Consiliul 

Judeţean Covasna, în semestrul I al anului 

2010; 

Raport cu privire la modul de soluţionare a 

petiţiilor adresate Consiliului Judeţean 

Covasna în semestrul I al anului 2010; 

 

III. Procese-verbale: 

- ale şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean 

Covasna din data de 19 mai 2010; 

- ale şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean 

Covasna din data de 26 mai 2010; 

- ale şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean 

Covasna din data de 24 iunie 2010; 

 



care pot fi studiate pe site-ul Consiliului Judeţean 

Covasna www.cjcv.ro respectiv, la sediul 

Consiliului Judeţean Covasna, camera 12. 
 

TAMÁS Sándor 

președinte 

http://www.cjcv.ro/

