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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  

20 februarie 2019, după cum urmează: 

 

I. Hotărârile: 

Nr. 25/2019 - cu privire la aprobarea programului provizoriu de investiții pe anul 2019; 

Nr. 28/2019 - privind aprobarea proiectului contractului de finanțare secvențial între Județul Covasna 

prin Consiliul Județean Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului 

Sfântu Gheorghe și Asociația SEPSI – SIC aferent anului 2019, în cadrul finanțării programului sportiv al 

Asociației Clubul Sportiv Sepsi-SIC ”Participarea ACS SEPSI-SIC în toate competițiile oficiale ale 

Federației Române de baschet FIBA, sezon competițional 2018-2019, junior și seniori (Liga de Baschet 

Feminin, Cupa României, Liga 1 și FIBA Eurocup, baschet 3x3, campionate de copii și juniori pe grupe de 

vârstă, e.t.c.) respectiv în competițiile oficiale ale Federației Române de Tenis de Masă (Baraj de calificare 

în Divizia B și competițiile Diviziei B); 

Nr. 31/2019 - pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 10/2019 privind 

organizarea întâlnirilor cu cetățenii și programul audiențelor acordate acestora de către consilierii 

județeni, în anul 2019; 

Nr. 32/2019 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 28/2016 pentru aprobarea 

regulamentului privind condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a 

Judeţului Covasna de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice în vederea instalării, 

întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură 

necesare susţinerii acestora, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice, a 

tarifelor de utilizare şi a contractului standard; 

Nr. 35/2019 - privind aprobarea parteneriatului între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna în vederea participării la Măsura 

M1/6B - Investiții în patrimoniul cultural, serviciile sociale și de bază pe teritoriul Alutus: Investiții în 

serviciile sociale pe teritoriul ALUTUS (m1/6b-b) în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 

2014-2020, Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurală, lansată de: Grupul de Acțiune Locală Asociaţia Alutus Regio Egyesület, cu 

proiectul „Dezvoltare prin dotarea cu  echipament de recuperare a Centrului de reabilitare Baraolt”, 

precum și implementarea proiectului cu titlul „Dezvoltare prin dotarea cu  echipament de recuperare a 

Centrului de reabilitare Baraolt”; 

 

II. - Raportul de activitate a unor consilieri județeni pe anul 2018; 

 

III. Procese-verbale: 

- ale ședinței ordinare al Consiliului Județean Covasna din data de 23 ianuarie 2019. 

 

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/

