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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  

29 septembrie 2016, după cum urmează: 

 

 

I. Hotărârile: 

Nr. 150/2016 - cu privire la rectificarea bugetului propriu al Judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de 

interes judeţean pe anul 2016; 

Nr. 151/2016 - cu privire la rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016; 

Nr. 153/2016 - pentru modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 49/2016 

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. 154/2016 - pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 49/2016 

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. 156/2016 - privind renunțarea la calitatea de 

membru fondator și retragerea județului Covasna din Asociația ”Alutus Regio Egyesület”; 

Nr. 157/2016 - privind renunțarea la calitatea de membru fondator și retragerea județului Covasna din 

Asociația ”Asociația Angustia Egyesület”;. 

Nr. 158/2016 – privind renunțarea la calitatea de membru fondator și retragerea județului Covasna din 

Asociația ”Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO”; 

Nr. 161/2016 – privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public 

de persoane prin curse regulate speciale; 

Nr. 162/2016 - pentru completarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 137/2016 privind 

validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna 

 

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

semestrul I al anului 2016. 

III. Procese-verbale: 

- ale şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Covasna din data de 23 august 2016; 

- ale ședinței ordinare al Consiliului Județean Covasna din data de 31 august 2016; 

- ale ședinței extraordinare al Consiliului Județean Covasna din data de 7 septembrie 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/

