Consiliul Judeţean Covasna
Kovászna Megye Tanácsa
Covasna County Council

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA
aduce la cunoştinţă publică
hotărârile/materialele de interes general, adoptate/redactate în şedinţa ordinară a Consiliului
Judeţean Covasna din data de 26 mai 2011, după cum urmează:

I. Raportul de activitate al președintelui Consiliului Județean Covasna pe anul 2010.
II. Hotărârile:
Nr. 81/2011 – cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor
publice de interes judeţean pe anul 2011;
Nr. 82/2011 – privind aprobarea activităţilor cu care va fi implicat judeţul Covasna în
managementul şi implementarea Proiectului „Echipamente pentru îmbunătăţirea intervenţiilor în
situaţii de urgenţă” şi a cheltuielilor legate de Proiect;
Nr. 84/2011 – privind aprobarea asocierii judeţului Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna cu
municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe şi cu Spitalul
Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogoly{n Kristóf” în vederea efectuării unor lucrări de asfaltare şi a
amenajării unei parcări în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogoly{n Kristóf”;
Nr. 85/2011 – privind aprobarea asocierii judeţului Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna cu
municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe în vederea
dezvoltării turismului în municipiul Sfântu Gheorghe, jud. Covasna;
Nr. 90/2011 – privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor publice, aflate în
administrarea Consiliului Judeţean Covasna, pentru perioada de iarnă 2011-2012;
Nr. 91/2011 – privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau
revizuirea planului de amenajare a teritoriului;
Nr. 92/2011 – pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr.
56/2008 privind stabilirea traseelor şi programului de transport privind transportul de persoane
prin curse regulate în trafic judeţean pentru perioada 2008-2011;
III. Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din data de 28 aprilie 2011;

care pot fi studiate pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna www.cjcv.ro, respectiv, la sediul
Consiliului Judeţean Covasna, camera 12.
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