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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 octombrie 2018, după cum urmează: 

 

 
I. Hotărârile: 

Nr. 163/2018 - cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna şi al instituţiilor publice de 

interes județean pe anul 2018; 

Nr. 168/2018 - privind alocarea sumei de 9.270 de lei din bugetul local al Județului Covasna pentru 

finanțarea  unor programe sportive ale Asociației Sportive „Atletico Steaua” în baza prevederilor Legii 

educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare; 

Nr. 170/2018 - privind aprobarea proiectului ”Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim 

ambulatoriu pentru populația județelor Harghita și Covasna”, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, 

Județul Harghita, Spitalul Municipal Gheorgheni, Spitalul de Psihiatrie Tulgheș, Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea Ciuc, Spitalul Municipal Târgu Secuiesc, Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán 

Kristóf” și Spitalul de Recuperare cardiovasculară ,,Dr. Benedek Géza” Covasna, în cadrul Programului 

Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate, 

precum și a valorilor aferente UAT Județul Covasna, partener în proiect; 

Nr. 171/2018 - privind aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea accesului populației din județele Harghita și 

Covasna la servicii medicale de urgență” în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Județul Harghita, Spitalul 

Județean de Urgență Miercurea Ciuc și Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf” în cadrul 

Programului Operațional Regional 2014-2020, apelul de proeicte - POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – 

Nefinalizate, precum și a valorilor aferente UAT Județul Covasna, partener în proiect; 

Nr. 176/2018 - pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr.110/2018 privind 

încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului județean 

Covasna, pentru perioada de iarnă 2018-2019; 

Nr. 177/2018 - privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public 

de persoane prin curse regulate speciale; 

 

II. Procese-verbale: 

- ale ședinței ordinare al Consiliului Județean Covasna din data de 26 septembrie 2018; 

- ale ședinței extraordinare al Consiliului Județean Covasna din data de 05 septembrie 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 
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