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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  

28 august 2014, după cum urmează: 

 

 
I. Hotărârile: 

Nr. 114/2014 - privind aprobarea cooperării județului Covasna cu Inspectoratul de Poliție al Județului  

Covasna, în vederea realizării  Proiectului „Supraveghere şi monitorizare cu camere video a traficului 

rutier la DN 11B  la intrarea în comuna Sânzieni dinspre limita județului Covasna”; 

Nr. 115/2014 - cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de 

interes judeţean pe anul 2014; 

Nr. 116/2014 –cu privire la modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

26/2014 privind finanţarea 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, cu modificările ulterioare; 

Nr. 122/2014 –privind modificarea art. 5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 70/2013 

cu privire la aprobarea și implementarea în județul Covasna a programului multianual „Primul 

ghiozdan”, menit să sprijine învățământul școlar din județul Covasna; 

Nr. 123/2014 –privind aprobarea asocierii Județului Covasna cu Inspectoratul pentru Situații de urgență 

”Mihai Viteazul” al județului Covasna, Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și 

Salvamont respectiv Asociația Alpin Sport în vederea organizării și efectuării transportului 

echipelor/echipajelor de intervenție și a echipamentelor specifice de intervenție, respectiv a persoanelor 

aflate în dificultate în zonele greu accesibile sau inaccesibile autospecialelor de intervenție din dotare, în 

vederea asigurării misiunilor din competența Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Mihai Viteazul” 

al județului Covasna, pe teritoriul județului Covasna; 

Nr. 125/2014 – cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 18,5% din 

impozitul pe venit pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de 

infrastructură în vederea elaborării proiectelor de buget pe anul 2015 și a estimărilor pentru anii 2016-

2018; 

  

II. 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 

 

http://www.cjcv.ro/

