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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 31 mai 2017, după cum urmează: 

 

 

I. Hotărârile: 

Nr. 81/2017 - cu privire la rectificarea bugetului propriu al județului Covasna și al instituțiilor publice de 

interes județean pe anul 2017; 

Nr. 82/2017 - cu privire la rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2017; 

Nr. 86/2017 - 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 2017; 

Nr. 91/2017 - privind aprobarea asocierii județului Covasna cu comuna Bodoc și Federația Ecvestră 

Română, în vederea desfășurării „Campionatului Național de Atelaje cu Doi Cai”, etapa II, în data de 7-9 

iulie 2017; 

Nr. 92/2017 - privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Covasna a domnului Ivașcu Marius-Daniel, respectiv validarea desemnării ca membru în Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică Covasna a domnului Palade Eugen; 

Nr. 96/2017 - privind actualizarea traseelor şi Programului de transport public de persoane prin servicii 

regulate în trafic judeţean valabil în perioada 01.01.2014-30.06.2019; 

Nr. 97/2017 - 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. 99/2017 - pentru aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul 

județului Covasna pe anul 2017, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Covasna; 

 

II. - Raportul de activitate a unor consilieri județeni pe semestrul II. al anului 2016; 

- Planul strategic anual al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna, pe anul 2017; 

- Raportul de activitate al domnului vicepreședinte Henning László-János pe anul 2016 (semestrul I și II); 

- Raportul de activitate al domnului consilier județean Grüman Róbert-Csongor pe semestrul I al anului 

2016; 

- Raportul de activitate al domnului vicepreședinte Grüman Róbert-Csongor pe semestrul II al anului 

2016; 

 

III. Procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Covasna din data de 26 aprilie 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/

