
ANEXA nr. 3 

                                        la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 148/2020 

Atribuţiile Comisiei economice, buget-finanțe, prognoze și patrimoniu, turism, agricultură și 

dezvoltare rurală 

 

-analizează şi avizează proiectele de hotărâri ale Consiliului Judeţean Covasna în 

domeniul economico-financiar, turism, agricultură și dezvoltare rurală; 

-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 propunerile făcute de comune, oraşe şi municipii privind 

elaborarea de prognoze economice sau pentru refacerea şi protecţia mediului înconjurător; 

-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; 

-analizează şi avizează alocarea fondurilor necesare pentru instituţiile culturale şi sociale 

înfiinţate, precum şi pentru protecţia copilului; 

-acordă sprijin pentru Camera Agricolă Județeană Covasna; 

-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; 
 


