
   
 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

aduce la cunoştinţă publică 

hotărârile/materialele de interes general, 

adoptate/redactate în şedinţa ordinară al 

Consiliului Judeţean Covasna din data de  

31 martie 2010, după cum urmează: 

 

I. Hotărârile: 

Nr. 42/2010 - cu privire la rectificarea bugetului 

propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor 

publice de interes judeţean pe anul 2010; 

Nr. 43/2010 - cu privire la rectificarea bugetului 

fondurilor externe nerambursabile pe anul 2010 

al Consiliului Judeţean Covasna; 

Nr. 44/2010 - cu privire la aprobarea bugetului 

veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara 

bugetului local pentru anul 2010; 

Nr. 45/2010 - cu privire la modificarea anexelor 

nr. 2 şi 3 la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 4/2010 privind înfiinţarea Camerei 

Agricole Județene Covasna ca instituție publică 

descentralizată de interes judeţean în subordinea 

Consiliului Judeţean Covasna; 

Nr. 46/2010 - privind finanţarea nerambursabilă din 

fonduri publice a programelor, proiectelor şi 

acţiunilor culturale, pentru activităţi educativ-

ştiinţifice, sportive, de recreere şi de tineret, sprijinul 

financiar acordat unităţilor de cult din bugetul 

Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2010; 

Nr. 51/2010 - pentru modificarea şi completarea 

anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 56/2008 privind stabilirea traseelor 

şi programului de transport privind transportul 

de persoane prin curse regulate în trafic judeţean 

pentru perioada 2008-2011; 

Nr. 52/2010 - privind aprobarea Master Planului 

revizuit pentru Sistemul de Management Integrat 

al Deşeurilor în judeţul Covasna; 

Nr. 53/2010 - privind aprobarea participării 

Consiliului Judeţean Covasna în parteneriat cu 

Consiliul Judeţean Harghita  la Proiectul 

„Promovarea apelor minerale” finanțat din 

cadrul Programului Operațional Regional 2007-

2013, Axa prioritară 5. ”Dezvoltarea durabilă și 

promovarea turismului”, DMI 5.3. „Promovarea 

potențialului turistic şi crearea infrastructurii 

necesare, în scopul creșterii atractivității 

României ca destinație turistică”, Operațiunea 

”Dezvoltarea și consolidarea turismului intern 

prin sprijinirea promovării produselor specifice 

și a activităților de marketing specifice”; 

 

II. Procesul-verbal al şedinţei ordinare al 

Consiliului Judeţean Covasna din data de 31 

martie 2010; 

 

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/

