
Ro-520008, Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4, judeţul Covasna 
tel: + 40 267 311 190, fax: + 40 267 351 228, e-mail: office@kvmt.ro 

Consiliul Judeţean Covasna 
Kovászna Megye Tanácsa 
Covasna County Council 

 

 

  

CONSILIUL JUDEŢAN COVASNA 

 

aduce la cunoştinţă publică 

 

hotărârile/materialele de interes general, adoptate/redactate în şedinţa ordinară a 

Consiliului Judeţean Covasna din data de 28 aprilie 2011, după cum urmează: 

 

 

I. Hotărârile: 

Nr. 67/2011 – cu privire la aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2010; 

Nr. 68/2011 – cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul I. 2011; 

Nr. 69/2011 - cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al 

instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2011;  

Nr. 70/2011 – cu privire la finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, 

proiectelor şi acţiunilor culturale, pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive, de recreere 

şi de tineret, sprijinul financiar acordat unităţilor de cult din bugetul Consiliului Judeţean 

Covasna pe anul 2011; 

Nr. 71/2011 – privind aprobarea Planului de acţiune la nivelul judeţului Covasna de 

nutriţie şi activitate fizică la copiii şi adolescenţi 2011-2012; 

Nr. 76/2011 – privind aprobarea Programului de parteneriat al Centrului de Cultură al 

Judeţului Covasna cu parteneri din judeţul Sibiu în vederea realizării unor programe în 

domeniul cultural, educativ şi ştiinţific; 

Nr. 77/2011 – privind aprobarea Programului de parteneriat al Centrului de Cultură al 

Judeţului Covasna cu parteneri din judeţul Alba în vederea realizării unor programe în 

domeniul cultural, educativ şi ştiinţific; 

 

II. Procese-verbale: 

– ale şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Covasna din data de 24 februarie 2011; 

– ale şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Covasna din data de 24 martie 2011 

– ale şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Covasna din data de 11 aprilie 2011; 

 

 

care pot fi studiate pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna www.cjcv.ro, respectiv, la 

sediul Consiliului Judeţean Covasna, camera 12. 

 

TAMÁS Sándor 

preşedinte 

 

http://www.cjcv.ro/

