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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 28 februarie 2013, după cum urmează: 

 

 

I. Hotărârile: 

Nr.24/2013 - cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din 

sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a proiectelor 

de infrastructură, precum şi a sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile 

judeţene şi comunale pe anul 2013; 

Nr. 32/2013 - pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Covasna; 

Nr. 36/2013 - pentru aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară  Turistică „CIOMAD-BALVANYOS”, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS 

Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás”; 

Nr. 37/2013 - privind asocierea Judeţului Covasna cu AJOFM Covasna, Fundaţia LAM, OTP 

Consulting, Asociaţia „APPAR”, Comuna Diosig - Judeţul Bihor, în vederea participării cu 

proiectul „Model Integrat de Dezvoltare a resurselor umane din mediul rural în vederea ocupării 

forţei de muncă şi a creării de noi afaceri în sectorul turistic” la programul POSDRU 2007-2013, 

DMI 5.2; 

Nr. 38/2013 – privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului 

public de persoane prin curse regulate speciale; 

Nr. 40/2013 - privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 8/2013 cu privire la 

aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul IV al anului 2012; 

Nr. 41/2013 - cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul IV al anului 2012; 

 

II.  

- Planul Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna pentru anul 2013; 

- Raportul de activitate a unei comisii de specialitate pe anul 2012; 

- Raport de activitate al unor consilieri judeţeni pe anul 2012; 

 

III. Procesul-verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Covasna din data de 31 ianuarie 

2013; 

 

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/

