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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 31 martie 2015, după cum urmează: 

 

 

I. Hotărârile: 

Nr. 32/2015 - privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între Județul Covasna prin 

Consiliul Judeţean Covasna și Teatrul Andrei Mureșanu - Sfântu Gheorghe, în vederea organizării şi 

finanţării manifestării cultural-teatrale Festivalul Internațional de Teatru „ATELIER” -Sfântu Gheorghe, 

iunie 2015; 

Nr. 36/2015 - cu privire la rectificarea bugetului propriu al județului Covasna și al instituțiilor publice de 

interes județean pe anul 2015; 

Nr. 37/2015 - pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 149/2011 privind 

aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 15.000.000 lei; 

Nr. 38/2015 – privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015 și estimări pe 

anii 2016-2018; 

Nr. 39/2015 – privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și 

acțiunilor culturale, educativ-științifice, de recreere și de tineret din bugetul Consiliului Județean 

Covasna pe anul 2015; 

Nr. 40/2015 – pentru modificarea anexei nr.1 la hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 23/2015 

privind aprobarea asocierii judeţului Covasna cu judeţul Braşov în vederea modernizării în comun a 

unor drumuri județene; 

Nr. 44/2015 – privind aprobarea aderării Consiliului Judeţean Covasna la „Comunitatea de Regiuni 

pentru Viaţă Asistată”(CORAL); 

Nr. 45/2015 – privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între Judeţul Covasna cu 

Municipiul Sfântu Gheorghe, Muzeul Naţional Secuiesc şi Asociaţia “Vadon” pentru reglementarea 

condiţiilor de punere în circulaţie a biletului de intrare combinat în muzee; 

 

II. - Raportul de activitate al Comisiei de specialitate Relații externe, relații cu instituții europene și programe 

tradiționale pe anul 2014; 

-  Raportul de activitate al unor consilieri judeţeni pe anul 2014; 

 

III. Procese-verbale: 

- ale şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Covasna din data de 16 februarie 2015; 

- ale ședinței extraordinare al Consiliului Județean Covasna din data de 5 martie 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/

