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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  

17 iunie 2021, după cum urmează: 

 

 

I. Hotărârile: 

 

Nr. 94/2021 - pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 133/2020 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Covasna; 

Nr. 97/2021 - cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna și al instituţiilor publice de 

interes judeţean pe anul 2021; 

Nr. 98/2021 - privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a sprijinului financiar acordat 

unităților de cult din bugetul județului Covasna pe anul 2021, conform Legii nr. 350/2005; 

Nr. 99/2021 - pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 131/2020 

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 2020-2021, juniori 

și seniori, respectiv organizare evenimente și competiții sportive”; 

Nr. 101/2021 - privind aprobarea asocierii județului Covasna cu comuna Bodoc și Federația Ecvestră 

Română în vederea desfășurării competiției ”Etapa II a Campionatului Național de Atelaje cu 2 și 4 cai” 

și ”Concursul Internațional CAI2* - H4, CAI2*-H2” în perioada 02-04 iulie 2021; 

Nr. 104/2021 - privind aprobarea cooperării Județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca în vederea stabilirii unor legături de cooperare academice și 

culturale, precum și de cercetare sau a altor activități în comun, pentru dezvoltarea instituțională, a 

învățământului superior, precum și pentru progresul comunităților locale; 

Nr. 107/2021 - privind aprobarea asocierii Județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu 

Societatea TEGA S.A. pentru adăpostirea animalelor care fac obiectul unor ordine de plasare în adăpost 

emise de Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean  Covasna; 

Nr. 108/2021 - privind aprobarea asocierii Județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu 

Asociația pentru Protecția Animalelor Benji – Târgu Secuiesc pentru adăpostirea animalelor care fac 

obiectul unor ordine de plasare în adăpost emise de Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul 

Inspectoratului de Poliție Județean Covasna; 

Nr. 110/2021 - privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor publice, aflate în administrarea 

Consiliului Județean Covasna, pentru perioada de iarnă 2021-2022; 

 

II. Procesul-Verbal: 

 

- al ședinței ordinare a Consiliului Județean Covasna din data de 27 mai 2021; 

 

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/

