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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  

27 octombrie 2016, după cum urmează: 

 

 

I. Hotărârile: 

Nr. 168/2016 - cu privire la rectificarea bugetului propriu al Judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de 

interes judeţean pe anul 2016; 

Nr. 169/2016 - cu privire la rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016; 

Nr. 171/2016 - cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2017, în 

vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 83 și 84 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal; 

Nr. 175/2016 - privind aprobarea participării județului Covasna cu proiectul ”StartUp Now! Dezvoltare 

prin antreprenoriat pentru regiunea Centru” la Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa 

Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă 

durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități 

independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor 

întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea 

întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană; 

Nr. 177/2016 - pentru aprobarea modificării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului 

Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul 

Covasna”; 

Nr. 178/2016 - privind aprobarea asocierii județului Covasna cu județul Harghita în vederea realizării 

proiectului „Reabilitare drum județean interjud COVASNA-HARGHITA, Tronson Covasna DJ131 km 

22+830-38+621”;. 

Nr. 179/2016 – privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public 

de persoane prin curse regulate speciale; 

Nr. 180/2016 – pentru modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 64/2016 

privind atribuirea în gestiune delegată a serviciilor de transport public de persoane, stabilirea tarifelor de 

călătorie, aprobarea Caietului de sarcini al traseului și a Regulamentelor valabile până la 30.06.2019. 

 

II. Procese-verbale: 

- ale ședinței ordinare al Consiliului Județean Covasna din data de 29 septembrie 2016; 

- ale ședinței extraordinare al Consiliului Județean Covasna din data de 6 octombrie 2016. 

 

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/

