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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 30 iulie 

2014, după cum urmează: 

 

I. Hotărârile: 

Nr. 96/2014 - cu privire la aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul II 2014; 

Nr. 97/2014 - cu privire la rectificarea bugetului propriu al județului Covasna și al 

instituțiilor publice de interes județean pe anul 2014; 

Nr. 98/2014 - cu privire la rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile 

pe anul 2014; 

Nr. 99/2014 - pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 

10/2013 privind stabilirea taxelor și tarifelor pentru activitățile și/sau serviciile 

prestate de către direcțiile aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Covasna și instituțiile din subordinea Consiliului Județean Covasna; 

Nr. 100/2014 - pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna 

nr. 60/2010 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către Camera 

Agricolă Județeană Covasna; 

Nr. 101/2014 - cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 26/2014 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri 

publice a programelor, proiectelor sportive și de tineret, sprijinul financiar acordat 

unităților de cult din bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2014; 

Nr. 103/2014 - privind constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Covasna a doamnei Gheorghiu Georgeta şi validarea 

desemnării unui nou membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna; 

Nr. 104/2014 - privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea 

transportului public de persoane prin curse regulate speciale; 

Nr. 105/2014 - privind actualizarea traseelor și Programului de transport public de 

persoane prin servicii regulate în trafic județean valabil în perioada 01.01.2014-

30.06.2019; 

Nr. 108/2014 - privind aprobarea asocierii județului Covasna prin Consiliul 

Județean Covasna cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Covasna, municipiul Sf. Gheorghe prin Consiliul local al municipiului Sf. Gheorghe 

și Fundația „Sera România”, în vederea înființării Centrului de recuperare pentru 

copilul cu handicap Sfântu Gheorghe; 

 



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 

 

 

pag. 2 

II. Alte materiale: 

- Raport de activitate al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna pe primul 

semestru anul 2014; 

- Raport privind activitatea Consiliului Judeţean Covasna în asigurarea accesului la 

informaţiile de interes public, în semestrul I al anului 2014; 

- Raport cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean 

Covasna în semestrul I al anului 2014; 

- Raport asupra aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică de către Consiliului Judeţean Covasna, în semestrul I al 

anului 2014; 

- Raport de activitate al unui consilier judeţean pe anul 2013; 

 

III. Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din data de 30 

iulie 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 

 


