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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 28 martie 2019, după cum urmează: 

 

I. Hotărârile: 

Nr. 44/2019 - cu privire la aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară și a situațiilor financiare anuale pe anul 

2018; 

Nr. 45/2019 - cu privire la aprobarea modificării programului provizoriu de investiții pe anul 2019; 

Nr. 46/2019 - privind modificarea Hotărârii nr. 230/2016 cu privire la aprobarea „Programului județean pentru 

reabilitarea și modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din 

mediul urban” în perioada 2017-2020; 

Nr. 47/2019 - privind modificarea Hotărârii nr. 12/2017 cu privire la aprobarea Programului județean pentru 

sprijinirea Programului „Școală după școală”; 

Nr. 48/2019 - privind modificarea Hotărârii nr. 226/2016 cu privire la aprobarea „Programului județean pentru 

reabilitarea și modernizarea bazelor sportive din mediul rural” în perioada 2017-2020; 

Nr. 49/2019 - privind modificarea Hotărârii nr. 225/2016 cu privire la aprobarea „Programului județean pentru 

reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural” în perioada 2017-2020; 

Nr. 50/2019 - privind modificarea Hotărârii nr. 228/2016 cu privire la aprobarea  „Programului județean de dezvoltare 

a infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar” în perioada 2017-2020; 

Nr. 51/2019 - privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Teatrul Andrei Mureșanu - Sfântu 

Gheorghe în calitate de beneficiar și Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, în calitate de partener în 

cadrul proiectului cu titlul „Festivalul DbutanT, ediția a 4-a” – 2019, ce va fi depus la Administrația Fondului 

Cultural Național; 

Nr. 65/2019 - privind stabilirea costului anual pe 2019, pentru un copil/tânăr/persoană adultă cu dizabilități, care 

beneficiază de protecție în condițiile legii; 

Nr. 66/2019 - privind utilizarea excedentului anilor precedenți al Spitalului Județean de Urgență ”dr. Fogolyán 

Kristóf” pentru acoperirea temporară a golurilor de casă a secțiunii de funcționare al sursei de finanțare ”Integral 

venituri proprii” în anul 2019; 

 

II. - Planul Strategic Anual al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna, pentru anul 2019; 

- Raportul anual asupra eficienței activității desfășurate, în anul 2018, de către structurile însărcinate cu asigurarea 

unui climat de siguranță și securitate publică în județul Covasna; 

- Raportul de activitate al Comisiei de specialitate Relații externe, relații cu instituții europene și programe 

tradiționale pe anul 2018; 

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

 

III. Procese-verbale: 

- ale ședinței ordinare al Consiliului Județean Covasna din data de 20 februarie 2019. 

- ale ședinței extraordinare al Consiliului Județean Covasna din data de 11 martie 2019. 

- ale ședinței ordinare al Consiliului Județean Covasna din data de 22 martie 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/

