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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  

22 noiembrie 2018, după cum urmează: 

 
I. Hotărârile: 

Nr. 182/2018 - privind aprobarea asocierii Județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și Fundația SERA ROMANIA, pentru 

închiderea Centrului de plasament nr. 6 Olteni și înființarea a trei case de tip familial în orașele Baraolt și 

Întorsura Buzăului; 

Nr. 184/2018 - privind aprobarea cooperării între Județul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, 

Comuna Bodoc prin Consiliul Local al Comunei Bodoc, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Covasna, Școala Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe și Asociația pentru Dezvoltarea 

Turismului în județul Covasna, în vederea organizării unor evenimente de interes public județean pentru 

promovarea turismului în județul Covasna; 

Nr. 185/2018 - pentru modificarea 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. 187/2018 - cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna şi al instituţiilor publice de 

interes județean pe anul 2018; 

Nr. 188/2018 - privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2018; 

Nr. 189/2018 - cu privire la aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul  III 2018; 

Nr. 196/2018 - privind aprobarea unor studii, precum și a proiectului Actului adițional nr. 1 la Contractul 

de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 

128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L.; 

Nr. 201/2018 - privind aprobarea atribuirii unor 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 22 noiembrie 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/

