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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 30 august 2012, după cum urmează: 

 

 

I. Hotărârile: 

 

Nr. 118/2012 - cu privire la rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de 

produse lactate, panificaţie, mere şi miere de albine în anul 2012; 

Nr. 119/2012 - cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 

21/2012 privind 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 2012; 

Nr. 120/2012 - cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor 

publice de interes judeţean pe anul 2012; 

Nr. 121/2012 - privind aprobarea bugetului centralizat al creditelor externe şi interne pe anul 2012; 

Nr. 126/2012 - privind repartizarea consilierilor judeţeni pe unităţi administrativ-teritoriale; 

Nr. 127/2012 - privind aprobarea Înţelegerii de colaborare între Judeţul Covasna din România şi 

Judeţul Jász – Nagykun – Szolnok din Ungaria; 

Nr. 128/2012 - privind participarea Consiliului Judeţean Covasna la Programul „Reţeaua Centrelor 

de Informare Europe Direct” în perioada 2013-2017 şi a cofinanţării acestuia pe anul 2013; 

Nr. 129/2012 - 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, cu modificările ulterioare; 

 

 

II. Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna din data de 13 august 

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 
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