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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 martie 2018, după cum urmează: 

 

 

I. Hotărârile: 

Nr. 29/2018 - pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 4/2018 cu 

privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din fondul constituit la dispoziția Consiliului 

Județean Covasna din cota de 17,25% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul județului pe anul 2018, a 

estimărilor sumei de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale  pe anii 2019-

2021, a estimărilor cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

locale pe anii 2019-2021, respectiv repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 

cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021; 

Nr. 30/2018 - cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna şi al instituţiilor publice de interes 

județean pe anul 2018; 

Nr. 31/2018 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 175/2016 privind 

aprobarea participării județului Covasna cu proiectul ”StartUp Now! Dezvoltare prin antreprenoriat pentru regiunea 

Centru” la Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul 

tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de 

investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi 

și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea 

întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană; 

Nr. 32/2018 -privind alocarea unor sume din bugetul local al Județului Covasna pentru finanțarea unor programe 

sportive în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare; 

Nr. 36/2018 - privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă și de canalizare menajeră în 

județul Covasna pentru perioada 2018-2027; 

Nr. 42/2018 - 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. 43/2018 - 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. 45/2018 - pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul județului 

Covasna pe anul 2018, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna; 

II. - Raportul de activitate a unor consilieri județeni pe anul 2017; 

- Raportul de activitate al Comisiei de specialitate Relații externe, relații cu instituții europene și programe tradiționale 

pe anul 2017;  

- Informare privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare în județul Covasna, în anul 2017. 

III. Procese-verbale: 

- ale ședinței ordinare al Consiliului Județean Covasna din data de 15 februarie 2018; 

- ale ședinței extraordinare al Consiliului Județean Covasna din data de 13 martie 2018 

 

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/

