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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  

05 noiembrie 2015, după cum urmează: 

 

 

I. Hotărârile: 

Nr. 155/2015 - cu privire la rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 

2015; 

Nr. 156/2015 - cu privire la aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul III 2015; 

Nr. 158/2015 - privind aprobarea Programului anual pentru finanțarea nerambursabilă din 

fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități educativ-

științifice, sportive, de recreere și de tineret, sprijinul financiar acordat unităților de cult din 

bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2016; 

Nr. 161/2015 – privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între Județul Covasna 

prin Consiliul Judeţean Covasna şi Teatrul Tamási Áron din Sfântu Gheorghe, în vederea 

organizării și finanțării manifestării cultural-teatrale „Flow Festival” – Festival Internațional de 

Teatru de Mișcare; 

Nr. 166/2015 – pentru aprobarea regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul 

pe proprietatea publică sau privată a Județului Covasna de către furnizorii de rețele de 

comunicații electronice în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de 

comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, precum 

și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice, a tarifelor de utilizare și a 

contractului standard;; 

Nr. 168/2015 – privind aprobarea cofinanțării acțiunilor din cadrul Programului „Rețeaua 

Centrelor de Informare Europe Direct”, pe anul 2016; 

 

II. Procese-verbale: 

- ale şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Covasna din data de 1 octombrie 2015; 

- ale ședinței extraordinare al Consiliului Județean Covasna din data de 9 octombrie 2015; 

- ale şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Covasna din data de 21 octombrie 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 

 

http://www.cjcv.ro/

