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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 2015, după cum urmează: 

 

I. Hotărârile: 

 

Nr. 92/2015  privind aprobarea proiectului modelului de steag al județului Covasna; 

Nr. 93/2015  privind aprobarea Planului POTSA - Strategia de dezvoltare a județului Covasna 2015-2020; 

Nr. 95/2015 pentru aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației pentru 

Dezvoltarea Turismului în județul Covasna; 

Nr. 97/2015  privind aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul II 2015; 

Nr. 98/2015 cu privire la rectificarea bugetului propriu al județului Covasna și al instituțiilor publice de 

interes județean pe anul 2015; 

Nr. 99/2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 10/2013 privind stabilirea 

taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de către direcţiile aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean Covasna; 

Nr. 101/2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 82/2015 privind darea în 

folosință cu titlu gratuit Spitalului Județean de Urgență  “Dr. Fogoly{n Kristóf” Sf. Gheorghe a 

echipamentelor şi dotărilor tehnico-medicale aferente Lotului 1, livrate în cadrul Contractului de 

furnizare nr. 522/02.10.2014; 

Nr. 105/2015 pentru aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de 

persoane prin curse regulate speciale; 

Nr. 106/2015 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; 

 

II. Alte materiale: 

 

- Raportul privind activitatea Consiliului Judeţean Covasna în asigurarea accesului la informaţiile de 

interes public, în semestrul I al anului 2015; 

- Raportul cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Covasna în 

semestrul I al anului 2015; 

- Raportul asupra aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică de 

către Consiliului Judeţean Covasna, în semestrul I al anului 2015; 

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

2015; 

 

 

care pot fi studiate pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna www.cjcv.ro, respectiv la 

sediul Consiliului Judeţean Covasna, camera 12. 

 

 

TAMÁS Sándor 

președinte 

 


