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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 25 iunie 2018, după cum urmează: 

 
I. Hotărârile: 

Nr. 97/2018 - 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. 98/2018 - cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna şi al instituţiilor publice de 

interes județean pe anul 2018; 

Nr. 99/2018 - privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2018; 

Nr. 101/2018 - privind aprobarea încheierii unui contract de cofinanțare între județul Covasna și Direcția 

Județeană pentru Sport și Tineret Harghita, în vederea susținerii competiției cicliste „Turul Ciclist al 

Ținutului Secuiesc, ediția a XII-a - 2018”; 

Nr. 107/2018 - privind aprobarea participării Județului Covasna, în calitate de lider, în parteneriat cu 

Comuna Reci și Centrul Județean pentru Protecția Naturii și Salvamont la Programul Operaţional 

Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa prioritară 4-Protecția mediului prin măsuri de conservare a 

biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul 

specific 4.1 ”Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor 

degradate”, activitatea B ”Implementarea planurilor de management/seturilor de măsuri de 

conservare/planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar 

aprobate” cu proiectul ”Implementarea planurilor de management ale ariilor naturale protejate Munții 

Bodoc-Baraolt, Mestecănișul de la Reci, Tinovul Apa Roșie, Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului”; 

Nr. 108/2018 - privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Covasna a domnului Bartók Előd Huba, respectiv validarea desemnării a unui nou membru al 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna; 

Nr. 109/2018 - privind aprobarea cofinanțării proiectului ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 

și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

uzată din județul Covasna” în perioada 2014-2020; 

Nr. 110/2018 - privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor publice aflate în administrarea 

Consiliului Judeţean Covasna, pentru perioada de iarnă 2018– 2019; 

 

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

 

III. Procese-verbale: 

- ale ședinței ordinare al Consiliului Județean Covasna din data de 24 mai 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/

