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CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

 

aduce la cunoștință publică 

 

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

a Consiliului Județean Covasna din data de  

24 aprilie 2014, după cum urmează: 

 
I. Hotărârile: 

Nr. 62/2014 - cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul I 2014; 

Nr. 64/2014 - cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes 

judeţean pe anul 2014; 

Nr. 66/2014 - privind aprobarea asocierii judeţului Covasna cu oraşul Baraolt şi Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului Covasna în vederea realizării obiectivului „Construirea unui garaj pentru 

autospeciala SMURD în oraşul Baraolt”; 

Nr. 68/2014 - privind aprobarea participării Judeţului Covasna la concursul de proiecte „Conservarea şi 

revitalizarea patrimoniului cultural şi natural – schema de granturi mici” finanţat în cadrul Grantului Norvegian SEE 

2009-2014 cu proiectul „Heritage Drive Guide-Strategie integrată privind conservarea şi valorificarea patrimoniului 

construit din judeţul Covasna”; 

Nr. 69/2014 - privind atribuirea licenţelor de traseu operatorilor de transport public declaraţi câştigători în urma 

atribuirii electronice din data de 04. 04. 2014; 

Nr. 70/2014 - privind aprobarea participării Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe—Művészeti 

Népiskola Sepsiszentgyörgy la concursul de proiecte „Organizarea taberei pentru copii şi tineret” finanţat în cadrul 

Fundaţiei Play Live cu proiectul „Tabăra formaţiilor de fanfară a Şcolii Populare de Arte şi Meserii”; 

Nr. 71/2014 - privind prelungirea perioadei prevăzute la art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 

182/2013 pentru aprobarea restricţionării temporare a traficului greu în perioada 15 noiembrie 2013-30 aprilie 2014 

pe drumul comunal DC14, la sfârşit de săptămână şi în zilele de sărbători legale, aflat în administrarea Consiliului 

Judeţean Covasna; 

Nr. 72/2014 - privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor publice, aflate în administrarea Consiliului 

Judeţean Covasna, pentru perioada de iarnă 2014-2015; 

Nr. 76/2014 - privind aprobarea participării Centrului de Cultură al Județului Covasna la concursul de proiecte 

„Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural” finanțat în cadrul Grantului Norvegian SEE 2009-

2014 cu proiectul „Meşteşuguri tradiţionale din Secuime – revitalizare prin digitizare şi promovare”; 

 

II. - Raportul de activitate al preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2013; 

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

 

III. Procesul-verbal ale şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Covasna din data de 27 martie 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/

