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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  

30 august 2019, după cum urmează: 

 

I. Hotărârile: 

Nr. 130/2019 - cu privire la aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Județul Covasna 

prin Consiliul Judeţean Covasna şi Teatrul Tamási Áron din Sfântu Gheorghe, în vederea 

organizării și finanțării manifestării transcultural-teatrale „Flow 3 – Festival Internațional de 

Teatru de Mișcare”; 

Nr. 131/2019 - pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 3/2019 privind 

utilizarea excedentului anilor precedenți al bugetului local pentru acoperirea temporară a 

golurilor de casă a secțiunii de funcționare și dezvoltare a bugetului local în anul 2019; 

Nr. 132/2019 - cu privire la aprobare execuției bugetelor pe trimestrul II 2019; 

Nr. 134/2019 - pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 43/2019 

cu privire la repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 

cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-

2022; 

Nr. 135/2019 - privind alocarea unei sume din bugetul local al Județului Covasna pentru 

finanțarea programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv Sepsi - SIC ”Participarea ACS Sepsi 

Sic în competițiile interne și internaționale de baschet, tenis de masă, ciclism, lupte și handbal, 

sezon competițional 2019-2020, juniori și seniori”; 

Nr. 136/2019 - privind alocarea unei sume din bugetul local al Județului Covasna pentru 

finanțarea unor programe sportive în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 

69/2000, cu modificările și completările ulterioare; 

Nr. 137/2019 - cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna şi al instituţiilor 

publice de interes județean pe anul 2019; 

Nr. 140/2019 - privind constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică Covasna a domnului Bodó Lajos, respectiv validarea desemnării unui nou 

membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna; 

 

II. Procese-verbale: 

- ale ședinței ordinare al Consiliului Județean Covasna din data de 15 iulie 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/

