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CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

 

aduce la cunoştinţă publică 

hotărârile/materialele de interes general, doptate/redactate în şedinţa ordinară al 

Consiliului Judeţean Covasna din data de 31 ianuarie 2013, după cum urmează: 

 

 

I. Hotărârile: 

Nr. 8/2013 - cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul IV al anului 2012; 

Nr. 9/2013 - cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 

fiscal 2013, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform 

art. 62 și 63 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal; 

Nr. 10/2013 - privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile 

prestate de către direcţiile aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi 

instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean Covasna; 

Nr. 12/2013 - cu privire la aprobarea listei provizorii de investiții a secțiunii de dezvoltare 

pe anul 2013; 

Nr. 18/2013 – privind asocierea Consiliului Județean Covasna prin Autoritatea Teritorială 

de Ordine Publică Covasna cu Inspectoratul Școlar al județului Covasna și Inspectoratul 

Județean de Poliție Covasna - Politia de Proximitate în vederea finanțării și realizării în 

comun a proiectului de interes public județean ”Programul de prevenire împotriva violenţei 

din şcoli – Curaj Civic – Observă și acționează”; 

Nr. 19/2013 - privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Covasna la proiectul 

„Acţionează dacă poţi” finanţat de Comisia Europeană prin programul Tineret în 

Acţiune; 

 

II.  

- Raportul de activitate al domnului vicepreşedinte Henning László János pe anul 2012; 

- Raportul de activitate al domnului Klárik Attila, consilier judeţean, pe anul 2012; 

 

III. Procesul-verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Covasna din data de 17 

decembrie 2012; 

 

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/

