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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 22 decembrie 2016, după cum urmează: 

 
I. Hotărârile: 

Nr. 213/2016 - privind constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

Covasna a domnului Kulcsár-Terza József-György şi validarea desemnării unui nou membru al Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Covasna; 

Nr. 214/2016 - cu privire la aprobarea Programului județean pentru sprijinirea Programului „Școală după 

școală”; 

Nr. 215/2016 - cu privire la validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 297/2016 cu 

privire la rectificarea bugetului propriu al Judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe 

anul 2016; 

Nr. 216/2016 - cu privire la rectificarea bugetului propriu al Judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de 

interes judeţean pe anul 2016; 

Nr. 219/2016 - privind renunțarea la calitatea de membru fondator și retragerea județului Covasna din 

Asociația de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV); 

Nr. 220/2016 - privind organizarea unor evenimente și activități în perioada 2017-2018, cu prilejul împlinirii a 

100 de ani de la Marea Unire și terminarea Primului Război Mondial; 

Nr. 223/2016 – privind constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

Covasna a domnului Fazakas András-Levente, respectiv validarea desemnării unui nou membru al 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna; 

Nr. 225/2016 – privind aprobarea „Programului judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor 

culturale din mediul rural” în perioada 2017-2020; 

Nr. 226/2016 – cu privire la aprobarea „Programului judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea bazelor 

sportive din mediul rural” în perioada 2017-2020; 

Nr. 227/2016 – privind aprobarea Programului „Promovarea construirii terenurilor de joacă în localitățile 

județului Covasna” în perioada 2017-2020; 

Nr. 228/2016 – cu privire la aprobarea „Programului judeţean de dezvoltare a infrastructurii unităților de 

învățământ preuniversitar din mediul rural” în perioada 2017-2020; 

Nr. 229/2016 – cu privire la aprobarea și implementarea în județul Covasna a Programului multianual 

„Primul Ghiozdan”, menit să sprijine învățământul școlar din județul Covasna; 

Nr. 230/2016 – cu privire la aprobarea „Programului judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea imobilelor 

cu destinație de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul urban„ în perioada 

2017-2020; 

Nr. 231/2016 – pentru aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Covasna; 

 

II. Procese-verbale: 

- ale ședinței ordinare al Consiliului Județean Covasna din data de 23 noiembrie 2016; 

ale şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Covasna din data de 5 decembrie 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/

