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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 iunie 2017, după cum urmează: 

 

I. Hotărârile: 

Nr. 101/2017 - cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna şi al instituţiilor publice de interes 

județean pe anul 2017; 

Nr. 103/2017 - pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna  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. 105/2017 - privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna a 

domnului György Alfons-Gheorghe, respectiv validarea desemnării ca membru în Autoritatea Teritorială de Ordine 

Publică Covasna a domnului Năstuță Constantin-Adrian; 

Nr. 109/2017 - privind aprobarea proiectului de investiții cu titlul „Reabilitare drum județean ”Interjud Covasna-

Brașov” de la DN12 la DN13 prin Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și Măieruș - Tronson Covasna de la DN12 prin 

Malnaș Băi, Baraolt până la limita județ Augustin și Măieruș” precum și participarea Județului Covasna cu acest 

proiect în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6- Îmbunătățirea infrastructurii rutiere 

de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 -stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 

secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale; 

Nr. 110/2017 - privind aprobarea proiectului de investiții cu titlul „Reabilitare drum județean "Interjud Covasna - 

Harghita" – Tronson Covasna DJ 131 km 22+830 – 38+621” precum și participarea Județului Covasna cu acest proiect 

în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6- Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de 

importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 - stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 

secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale; 

Nr. 112/2017 - privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului 

Județean Covasna, pentru perioada de iarnă 2017-2018; 

Nr. 113/2017 - privind aprobarea participării Școlii Gimnaziale Speciale Sfântu Gheorghe cu proiectul ”Proiect de 

integrare socio-economică şi de combatere a sărăciei în comunitatea marginalizată rromă din Cartierul Ciucului, 

Municipiul Sfântu Gheorghe” în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4 

”Incluziunea socială și combaterea sărăciei” Prioritatea de investiție 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților 

marginalizate, cum ar fi romii, apel de proiecte POCU/138/4/1; 

Nr. 115/2017 - pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean 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; 

 

III. Procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Covasna din data de 31 mai 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/

