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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 25 februarie 2016, după cum urmează: 

 

 

I. Hotărârile: 

Nr. 32/2016 - privind aprobarea Programului anual și anunțului de participare privind 

finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, 

pentru activități educativ științifice, de recreere, de tineret și sportive, sprijinul financiar acordat 

unităților de cult din bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2016, conform Legii nr. 

350/2005; 

Nr. 35/2016 - privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor 

publice de interes judeţean pe anul 2016; 

Nr. 36/2016 - privind aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2016 și a estimărilor pe anii 

2017-2019; 

Nr. 41/2016 – privind constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz și a dreptului de servitute în 

favoarea Societății Filiala de Distribuție a Energiei Electrice „Electrica Distribuție Transilvania 

Sud S.A.” SDEE Covasna asupra unui teren în zona de siguranță a DJ121A necesar realizării 

obiectivului de investiție „Îmbunătățire nivel tensiune zona PTa1, PTa2 Valea Crișului, județul 

Covasna”; 

Nr. 43/2016 – privind aprobarea participării Consiliului Județean Covasna la Programul 

HUNG-2015 privind colectarea, popularizarea și păstrarea valorilor culturale și turistice ale 

județului Covasna cu proiectul „Valorile județului Covasna”; 

 

II. - Raportul de activitate al domnului Gáj Nándor consilier județean pe anii 2012, 2013, 2014 și 

2015; 

- Planul strategic anual al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna, pe anul 2016; 

- Raportul anual al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna privind eficiența 

activităților desfășurate de structurile Inspectoratului de Poliție Județean Covasna în anul 2015; 

- Raport de informare privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare în cursul anului 2015. 

 

III. Procese-verbale: 

- ale şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Covasna din data de 14 ianuarie 2016; 

- ale ședinței ordinare al Consiliului Județean Covasna din data de 25 februarie 2016; 

 

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/

