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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  

10 decembrie 2015, după cum urmează: 

 

I. Hotărârile: 

Nr. 180/2015 - cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor 

publice de interes judeţean pe anul 2015; 

Nr. 181/2015 - cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul IV 2015; 

Nr. 191/2015 - privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciilor de 

operare al Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) și al Stației de Transfer de la 

Târgu Secuiesc (ST); 

Nr. 192/2015 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna 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. 193/2015 – privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna 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. 198/2015 – privind atribuirea licenței de traseu operatorului declarat câștigător în urma 

atribuirii electronice din data de 23.11.2015; 

 

II. Procesul-verbal ale ședinței extraordinare al Consiliului Județean Covasna din data de 11 

noiembrie 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/

