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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 ianuarie 2017, după cum urmează: 

 

 

I. Hotărârile: 

Nr. 5/2017 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 

2/2017 privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporară a golurilor de casă 

în anul 2017; 

Nr. 6/2017 - cu privire la aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2017 și 

estimărilor pe anii 2018-2020; 

Nr. 7/2017 - pentru modificarea și completarea Hotărârii 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. 12/2017 - cu privire la aprobarea Programului județean pentru sprijinirea Programului 

„Școală după școală”; 

Nr. 14/2017 - privind repartizarea consilierilor județeni pe unități administrativ-teritoriale; 

Nr. 15/2017 - privind organizarea întâlnirilor cu cetățenii și programul audiențelor acordate 

acestora de către consilierii județeni, în anul 2017;. 

Nr. 16/2017 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 227/2016 cu privire 

la aprobarea Programului „Promovarea construirii terenurilor de joacă în localitățile județului 

Covasna” în perioada 2017-2020; 

Nr. 20/2017 – privind stabilirea nivelului contribuției consiliilor locale, a persoanelor adulte cu 

dizabilități, precum și a persoanelor vârstnice, la susținerea serviciilor sociale acordate în cadrul 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, pe anul 2017; 

Nr. 21/2016 - privind stabilirea nivelului de cheltuieli prevăzut de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, pentru beneficiarii serviciilor 

sociale acordate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

II. Raportul cu privire la finanțările nerambursabile acordate conform Legii nr. 350/2005 din 

bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2016. 

III. Procese-verbale: 

- ale ședinței ordinare al Consiliului Județean Covasna din data de 22 decembrie 2016; 

- ale ședinței extraordinare al Consiliului Județean Covasna din data de 9 ianuarie 2017. 

 

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/

