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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  

 

1 februarie 2012, după cum urmează: 

 

 

I. Hotărârile: 

Nr. 4/2012 - privind schimbarea denumirii Muzeului de Istorie a Breslelor din Tg. Secuiesc 

în ”Muzeul de Istorie a Breslelor Incze László - Incze László Céhtörténeti Múzeum”; 

Nr. 6/2012 - privind stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană, pentru beneficiarii serviciilor 

sociale, acordate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

Nr. 7/2012 - privind stabilirea contribuţiei consiliilor locale precum şi a persoanelor vârstnice la 

susţinerea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna, pe anul 2012; 

Nr. 8/2012 - privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de 

interes judeţean pe anul 2012; 

Nr. 9/2012 - privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporară a golurilor de 

casă în anul 2012;  

Nr. 17/2012 – privind aprobarea participării judeţului Covasna, în calitate de membru fondator la 

constituirea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC 

KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS; 

Nr. 19/2012 –privind revocarea poziţiei nr. 1 al art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 

nr. 144/2011 privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului 

public de persoane prin curse regulate speciale ; 
 

II.  

- Raport de activitatea al A.T.O.P. Covasna anului 2010; 

- Raportul de activitate al domnului Kiss Tiberiu, consilier judeţean, pe anul 2010; 
 

III. Procese-verbale: 

- ale şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Covasna din data de 21 decembrie 2011; 

- ale şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Covasna din data de 6 ianuarie 2012; 
 

 

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/

