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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  

28 februarie 2017, după cum urmează: 

 

I. Hotărârile: 

Nr. 26/2017 - cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și 

comunale, respectiv a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi a celor 

20% din sumele aferente cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020; 

Nr. 32/2017 - privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică Covasna a domnului Stoenescu Silviu-Dan, respectiv validarea desemnării ca 

membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna a domnului Ivașcu Marius-

Daniel; 

Nr. 42/2017 - privind aprobarea atribuirii licenței de traseu operatorului de transport public 

declarat câștigător în urma atribuirii electronice din data de 20.02.2017; 

Nr. 43/2017 - pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 202/2013 

privind aprobarea staţiilor pentru transport public în vederea întocmirii caietelor de sarcini pe 

baza hotărârii de atribuire emis de Consiliul Judeţean Covasna; 

Nr. 44/2017 - privind actualizarea traseelor şi a Programului de transport public de persoane 

prin servicii regulate în trafic judeţean valabil în perioada 01.01.2014-30.06.2019; 

 

II.  - Raportul de informare privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare în cursul anului 

2016, 

- Raport asupra aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică de către Consiliului Judeţean Covasna, în anul 2016, 

- Raportul anual asupra eficienței activității desfășurate, în anul 2016, de structurile însărcinate 

cu asigurarea unui climat de siguranță și securitate publică în județul Covasna. 

 

III. Procese-verbale: 

- ale ședinței ordinare al Consiliului Județean Covasna din data de 26 ianuarie 2017; 

- ale ședinței extraordinare al Consiliului Județean Covasna din data de 17 februarie 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/

