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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  

15 ianuarie 2015, după cum urmează: 

 

 
I. Hotărârile: 

Nr. 2/2015 - privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 268/2014 cu 

privire la majorarea bugetului propriu al județului și al instituțiilor publice de interes județean pe anul 

2014 și aprobarea efectuării unor virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar; 

Nr. 3/2015 - privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în 

anul 2015; 

Nr. 4/2015 - cu privire la aprobarea listei provizorii de investiții a secțiunii de dezvoltare pe anul 2015; 

Nr. 7/2015 –privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Covasna la Proiectul “OFF TO SPAS – 

program de dezvoltare al produselor turistice destinate persoanelor vârstnice cu scopul intensificării 

traficului turismului balnear in afara sezonului” în cadrul programului de Competitivitate pentru 

întreprinderi și IMM-uri (COSME) inițiat de către Comisia Europeană; 

Nr. 8/2015 – privind stabilirea contribuției consiliilor locale precum și a persoanelor vârstnice la 

susținerea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Covasna, pe anul 2015; 
 

II. - Raport privind activitatea Consiliului Judeţean Covasna în asigurarea accesului la informaţiile de 

interes public, în semestrul II al anului 2014, de care consiliul a luat act în unanimitate; 

- Raport cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Covasna în 

semestrul II al anului 2014, de care consiliul a luat act în unanimitate; 

- Raport asupra aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică de 

către Consiliului Judeţean Covasna, în semestrul II al anului 2014, de care consiliul a luat act în 

unanimitate; 

- Raport cu privire la situația copiilor părăsiţi în spitale/unități sanitare în anul 2014, de care consiliul a 

luat act în unanimitate; 

III. Procese-verbale: 

- ale şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Covasna din data de 09 ianuarie 2015; 

- ale ședinței ordinare al Consiliului Județean Covasna din data de 15 ianuarie 2015; 
 

 

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/

