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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  

26 mai 2016, după cum urmează: 

 

I. Hotărârile: 

Nr. 83/2016 - cu privire la aprobarea conturilor anuale de execuție bugetară și a situațiilor financiare 

anuale cu anexe pe anul 2015; 

Nr. 84/2016 - cu privire la rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016; 

Nr. 85/2016 - cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de 

interes judeţean pe anul 2016;  

Nr. 87/2016 – privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor şi 

acţiunilor culturale, pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive, de recreere și de tineret, sprijinul 

financiar acordat unităților de cult din bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2016; 

Nr. 89/2016 – privind acceptarea ofertei de donație a unor bunuri mobile de la S.C. VAMED 

Strandortentwicklung und Engineering GmbH&Co. KG în favoarea Județului Covasna; 

Nr. 90/2016 – pentru modificarea art. 5 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 70/2013 

cu privire la aprobarea şi implementarea în judeţul Covasna a programului multianual „Primul 

ghiozdan”, menit să sprijine învăţământul şcolar din Judeţul Covasna; 

Nr. 91/2016 – privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean 

Covasna; 

Nr. 92/2016 – privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor publice aflate în administrarea 

Consiliului Județean Covasna, pentru perioada de iarnă 2016-2017; 

Nr. 93/2016 – privind aprobarea participării Județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna la 

Programul Rómer Flóris privind salvarea monumentelor compromise cu proiectul „Conservarea picturilor 

vechi ale Castelului Mikó din Olteni”; 

Nr. 95/2016 – pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 202/2013 privind 

aprobarea stațiilor pentru transport public în vederea întocmirii caietelor de sarcini pe baza hotărârii de 

atribuire emis de Consiliului Județean Covasna; 

Nr. 96/2016 – privind actualizarea traseelor și Programului de transport public de persoane prin servicii 

regulate în trafic județean valabil în perioada 01.01.2014-30.06.2019; 

Nr. 97/2016 – privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de 

persoane prin curse regulate speciale; 

Nr. 99/2016 – pentru aprobarea planului de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul județului 

Covasna pe anul 2016, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna; 

 

II. Procesul verbal ale şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Covasna din data de 26 mai 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/

