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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 16 februarie 2015, după cum urmează: 

 

 

I. Hotărârile: 

Nr. 12/2015 - cu privire la aprobarea „Programului județean pentru reabilitarea și modernizarea 

imobilelor cu destinație de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul 

urban”, în perioada 2015-2016; 

Nr. 14/2015 - privind aprobarea bugetului propriu al județului Covasna și al instituțiilor publice 

de interes județean pe anul 2015 și a estimărilor 2016-2018; 

Nr. 15/2015 - cu privire la aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2015 și a estimărilor pe 

anii 2016-2018; 

Nr. 16/2015 – cu privire la aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015 

și a estimărilor pe anii 2016-2018; 

Nr. 18/2015 – privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor 

sportive și sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul Consiliului Județean 

Covasna pe anul 2015; 

Nr. 20/2015 –cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 

2015, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 62 și 63 din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal; 

Nr. 23/2015 – privind aprobarea asocierii judeţului Covasna cu judeţul Braşov în vederea 

modernizării în comun a unor drumuri județene; 

Nr. 24/2015 – privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Covasna ca partener în proiectul „Terapii combinate în recuperarea copiilor cu nevoi 

speciale”, depus de Asociația Pentru Protecția Familiei „Életfa” Sf. Gheorghe; 

Nr. 25/2015 – privind aprobarea „Programului de colaborare cu organizații neguvernamentale 

care desfășoară activități de asistență socială, la nivelul județului Covasna, în anul 2015”; 

 

II. - Raportul de activitate al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna pentru anul 

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/

