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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 aprilie 2018, după cum urmează: 

 

 

I. Hotărârile: 

Nr. 59/2018 - cu privire la aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul I 2018; 

Nr. 60/2018 - cu privire la aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară și a situațiilor financiare anuale cu anexe 

pe anul 2017; 

Nr. 61/2018 - privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2018; 

Nr. 62/2018 - pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 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. 63/2018 - cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna şi al instituţiilor publice de interes 

județean pe anul 2018; 

Nr. 67/2018 - privind aprobarea participării Județului Covasna cu proiectul ”Extindere, modernizare Școală 

Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe și Demolare Garaj și Magazie” la Programul Operațional Regional 2014-2020, 

Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investiții în educație și 

formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin 

dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul 

educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a 

sistemului; 

Nr. 73/2018 - 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. 74/2018 - 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; 

 

II. - Raportul de activitate al Președintelui Consiliului Județean Covasna pe anul 2017; 

- Raportul anual al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna asupra eficienței activității desfășurate, în anul 

2017, de către structurile însărcinate cu asigurarea unui climat de siguranță și securitate publică în județul Covasna;  

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

 

III. Procese-verbale: 

- ale ședinței ordinare al Consiliului Județean Covasna din data de 29 martie 2018; 

- ale ședinței extraordinare al Consiliului Județean Covasna din data de 13 aprilie 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/

