
Ro-520008, Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4, judeţul Covasna 
tel: + 40 267 311 190, fax: + 40 267 351 228, e-mail: office@kvmt.ro 

Consiliul Judeţean Covasna 
Kovászna Megye Tanácsa 
Covasna County Council 

 

 

  
 CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

 

aduce la cunoștință publică 

 

hotărârile/materialele de interes general, adoptate/redactate în ședința ordinară  

a Consiliului Județean Covasna din data de  

27 martie 2014, după cum urmează: 

 
I. Hotărârile: 

Nr. 45/2014 - cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2014, în vederea 

stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 62 și 63 din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal; 

Nr. 46/2014 - privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor şi acţiunilor 

culturale, educativ-ştiinţifice şi de recreere din bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2014; 

Nr. 47/2014 - cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes 

judeţean pe anul 2014; 

Nr. 53/2014 - pentru aprobarea modificării Contractului de asociere încheiat între Judeţul Covasna prin Consiliul 

Judeţean Covasna cu Fundația Studium Tg. Mureș, Municipiul Sf. Gheorghe prin Consiliul local al municipiului Sf. 

Gheorghe și Spitalul Județean de Urgență ”Dr Fogolyán Kristóf” în vederea realizării în comun a unui complex de 

locuințe de serviciu în municipiul Sf. Gheorghe; 

Nr. 54/2014 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 78/2012 privind aprobarea 

participării Judeţului Covasna la Programul Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 4 - 

„Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii” cu proiectul „Managementul 

adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, 

Tinovul Apa Lină-Honcsok, Oltul Superior, Râul Negru, Ciomad Balvanyos şi Mestecănişul de la Reci”, cu 

modificările ulterioare; 

Nr. 56/2014 - pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 202/2013 privind 

aprobarea staţiilor pentru transport public în vederea întocmirii caietelor de sarcini pe baza hotărârii de atribuire 

emis de Consiliul Judeţean Covasna; 

Nr. 57/2014 - privind actualizarea traseelor şi Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în 

trafic judeţean valabil în perioada 01.01.2014-30.06.2019; 

Nr. 58/2014 - privind aprobarea participării Centrului de Cultură al Judeţului Covasna la concursul de proiecte 

„Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural” finanţat în cadrul Grantului Norvegian SEE 2009-

2014 cu proiectul „Revitalizarea patrimoniului multicultural prin digitalizare”; 

 

II. - Raportul de activitate al unor consilieri judeţeni pe anul 2013; 

 

III. Procese-verbale: 

- ale şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Covasna din data de 13 februarie 2014; 

- ale şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Covasna din data de 27 februarie 2014; 

 
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/

