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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  

23 ianuarie 2020, după cum urmează: 

 

 

I. Hotărârile: 

Nr. 3/2020 - cu privire la repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe 

venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020 în limita sumei de 27.316 mii lei, reprezentând 

fond la dispoziția Consiliului Județean Covasna; 

Nr. 4/2020 - cu privire la aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul IV 2019; 

Nr. 14/2020 - privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 3 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. 19/2020 - privind stabilirea nivelului contribuţiei consiliilor locale, a persoanelor adulte cu dizabilități 

precum și a persoanelor vârstnice, la susţinerea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, pe anul 2020; 

 

II. Alte metariale: 

- Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2019; 

- Raport cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Covasna în semestrul 

II al anului 2019; 

- Raport asupra aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică de 

către Consiliului Judeţean Covasna, în anul 2019; 

- Raport de informare privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare în cursul anului 2019; 

- Raportul de activitate al Comisiei pentru protecția copilului Covasna pe anul 2019; 

- Raport cu privire la finanţările nerambursabile acordate conform Legii nr. 350/2005 din bugetul 

Consiliului Județean Covasna pe anul 2019; 

 

III. Procese-Verbale: 

- ale ședinței ordinare al Consiliului Județean Covasna din data de 23 ianuarie 2020. 

 

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/

