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KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
köztudomásra hozza
Kovászna Megye Tanácsa
2020. február 13-i soros ülésén elfogadott/megszerkesztett közérdekű határozatait/anyagait:

I. Határozatok:
21/2020 számú - Radocea Necolae-Viorel és Ivașcu Marius-Daniel urak a Kovászna Megyei Területi Közrendészeti
Hatóságban való tagsági minősége elvesztésének megállapítására, valamint új tagok kinevezésének jóváhagyására;
23/2020 számú – Kovászna Megye saját és a megyei érdekeltségű közintézmények 2020-as évi költségvetésének
jóváhagyásáról;
24/2020 számú – a külföldi vissza nem térítendő pénzalapok 2020-as évi költségvetésének jóváhagyására;
25/2020 számú – a jövedelemadóból leosztott 18,5%-os hányadok 20%-os összegeinek területi-közigazgatási
egységekre való elosztásáról a helyi költségvetések kiegyensúlyozására és a hozzáadott értékadóból elkülönített 20%os kvóta elosztásáról a helyi költségvetések kiegyensúlyozására a 2021-2023-as időszakra szóló becsléséről, valamint
a hozzáadott értékadóból a megyei és községi utakra elkülönített összegek elosztásáról a 2020-as évre és a 2021-2023as időszakra szóló becslésekről;
30/2020 számú - a művelődési programok és tevékenységek, tudományos-oktatási, szabadidős, ifjúsági és sport
tevékenységek, valamint az egyházak Kovászna megye 2020. évi költségvetéséből a 2005. évi 350. számú törvény
szerinti vissza nem térítendő anyagi támogatására vonatkozó éves program és pályázati kiírás jóváhagyására;
32/2020 számú - a 2017-2020-as időszakra vonatkozó a falusi sportlétesítmények helyreállítását és modernizálását
támogató megyei program jóváhagyásáról szóló 2016/226-os számú határozat módosítására;
33/2020 számú - a 2017-2020 időszakra vonatkozó, vidéki környezetben levő közoktatási egységek
infrastruktúrájának a fejlesztéséről szóló, megyei program jóváhagyásáról szóló 2016/228-as számú határozat
módosítására;
34/2020 számú - A vidéki kultúrházak modernizálása és rehabilitációja a 2017-2020-as periódusban című program
jóváhagyásáról szóló 2016/225-ös számú határozat módosítására;
35/2020 számú - A vidéki orvosi rendelők, valamint a városi korházak modernizálása és rehabilitációja, a 2017-2020as periódusban című program jóváhagyásáról szóló 2016/230-as számú határozat módosítására;
36/2020 számú - a 2019-2020 időszakra vonatkozó, vidéki kiállító tereknek vagy könyvtáraknak helyet adó épületek
helyreállítását és korszerűsítését támogató, megyei program jóváhagyásáról szóló 2019/68-as számú határozat
módosítására;
41/2020 számú - a Kovászna megye szintjén szociális gondozási tevékenységet folytató nemkormányzati szervezetekkel való
együttműködési Program 2020-ban jóváhagyására;
42/2020 számú - a szociális védelemre szoruló egy gyerek/fiatal/fogyatékkal élő felnőtt 2019. évre szóló eltartási
összegének jóváhagyásáról;
II. Más anyagok:
- Egyes megyei tanácsosok 2019-es évi tevékenységi beszámolója;
amelyeket Kovászna Megye Tanácsa honlapján: www.kvmt.ro és Kovászna Megye Tanácsa székhelyén, a 12-es számú
irodában lehet tanulmányozni.

TAMÁS Sándor
elnök

Ro-520008, Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4, judeţul Covasna
tel: + 40 267 311 190, fax: + 40 267 351 228, e-mail: office@kvmt.ro

