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CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

 

aduce la cunoştinţă publică 

 

hotărârile/materialele de interes general, adoptate/redactate în şedinţa ordinară al Consiliului Judeţean 

Covasna din data de 31 octombrie 2011, după cum urmează: 

 

 

I. Hotărârile: 

 

Nr. 148/2011 – privind aprobarea Programului „Consolidarea competenţelor actorilor locali Leader; 

Nr. 149/2011 – privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne în 

valoare de 15.000.000 lei; 

Nr. 150/2011 – privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări revolving în valoare de 

40.000.000 lei;  

Nr. 151/2011 – cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 215/2008 

privind înfiinţarea Biroului de reprezentare al judeţului Covasna la Bruxelles-Belgia; 

Nr. 152/2011 – privind asocierea judeţului Covasna cu municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea 

înfiinţării „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Euinfo Közösségek Közti T{rsul{s; 

Nr. 154/2011 – cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor 

publice de interes judeţean pe anul 2011; 

Nr. 157/2011 – privind transmiterea cu titlu gratuit din domeniul public al judeţului Covasna şi din 

administrarea convenţională a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al 

municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe a unor 

imobile situate în municipiul Sfântu Gheorghe; 

Nr. 158/2011 – privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public 

de persoane prin curse regulate pe traseul judeţean nr. 28, Aita Seacă – Băţanii Mari - Baraolt; 

Nr. 160/2011 - cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul III. 2011; 

Nr. 161/2011 – privind modificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% 

din cota de 21% din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte 

de infrastructură pe anul 2011; 

Nr. 162/2011 – privind organizarea referendumului local în vederea consultării cetăţenilor din 

judeţul Covasna privind modificarea limitelor teritoriale ale judeţului Covasna şi înfiinţarea unităţii 

administrativ-teritoriale cu denumirea „Ţinutul Secuiesc-Székelyföld”; 

 

 

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/

