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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  

24 mai 2018, după cum urmează: 

 

 
I. Hotărârile: 

Nr. 79/2018 - 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. 80/2018 - privind aprobarea asocierii județului Covasna cu comuna Bodoc și Federația Ecvestră 

Română, în vederea desfășurării „Campionatului Național de Atelaje cu Doi Cai”, etapa III, în data de 6-8 

iulie 2018; 

Nr. 82/2018 - cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna şi al instituţiilor publice de 

interes județean pe anul 2018; 

Nr. 87/2018 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 49/2016 privind stabilirea 

taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de către direcţiile aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean Covasna; 

Nr. 93/2018 - privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de 

persoane prin curse regulate speciale; 

Nr. 96/2018 - privind modificarea punctului 4. din cadrul anexei la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna 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;; 

II. Procese-verbale: 

- ale ședinței ordinare al Consiliului Județean Covasna din data de 26 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/

