
ANEXA nr. 2 

                                        la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 148/2020 

 

 

Atribuţiile Comisiei juridice 

 

-analizează şi avizează proiectele de hotărâri ale Consiliului Judeţean Covasna 

din punct de vedere juridic; 

-analizează şi face propuneri privind proiectul bugetului judeţean; 

-avizează execuţia contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 

financiar expirat; 

-analizează şi avizează bugetul propriu al judeţului, precum şi a instituţiilor 

subordonate; 

-analizează şi avizează repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a cotei din 

sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau din alte surse, în condiţiile 

legii; 

-analizează şi avizează repartizarea sumelor alocate pentru echilibrarea 

bugetelor locale; 

-analizează şi avizează modul de utilizare a rezervei bugetare; 

-avizează împrumuturile, virările de credite; 

-analizează documentaţiile privind impozitele şi taxele judeţene, precum şi a 

taxelor speciale; 

-analizează şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului 

judeţean, numărului de personal, organigrama statul de funcţii, regulamentul de 

organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate, al instituţiilor şi serviciilor 

publice de interes judeţean; 

-analizează şi avizează programele şi prognozele de dezvoltare economico-

socială; 

-analizează administrarea domeniului public şi privat al judeţului Covasna; 

-analizează şi avizează închirierea, concesionarea, vânzarea darea în 

administrare sau în folosinţă gratuită a bunurilor aparţinând domeniului public sau 

privat al judeţului Covasna; 

-avizează înfiinţarea unor societăţi comerciale, asociaţii, fundaţii sau alte 

organizaţii înfiinţate în scopul executării unor lucrări de interes judeţean; 

-analizează şi avizează înfiinţarea de instituţii publice şi de servicii publice de 

interes judeţean; 
-avizează contractarea prin licitaţii publice de lucrări şi servicii de utilitate 

publică, în limita sumelor aprobate prin bugetul judeţean; 

-analizează şi avizează programele finanţate din surse speciale, conform legii 

bugetului de stat; 

-analizează şi avizează acordarea sprijinelor financiare pentru acţiuni culturale 

sau desfăşurate de cultele religioase, precum şi pentru activităţi educativ-ştiinţifice şi 

sportive; 



-avizează cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice 

locale din ţară şi din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi 

internaţionale a autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor 

interese comune; 

-avizează cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu 

organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea realizării de comun 

acord a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean; 

-avizează asocierea consiliului judeţean cu consiliile locale, pentru realizarea 

unor obiective de interes comun; 

-avizează atribuirea de denumiri de obiective de interes judeţean; 

-se pronunţă asupra altor probleme trimise de Consiliul Judeţean Covasna spre 

avizare; 

-întocmeşte avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate 

pe care le prezintă Consiliului Judeţean Covasna; 

-îndeplineşte orice alte atribuţii sau însărcinări date prin hotărâri ale Consiliului 

Judeţean Covasna. 

 
 


