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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 29 martie 2017, după cum urmează: 

 

I. Hotărârile: 

Nr. 47/2017 - privind aprobarea bugetului propriu al județului Covasna şi al instituţiilor 

publice de interes judeţean pe anul 2017; 

Nr. 48/2017 - privind aprobarea Programului anual și anunțului de participare privind 

finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor 

culturale, pentru  activități educativ-științifice, de recreere, de tineret și sportive, 

sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul județului Covasna pe anul 2017, 

conform Legii nr. 350/2005; 

Nr. 52/2017 - privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale 

de Ordine Publică Covasna a domnului Kiss Tiberiu, respectiv validarea desemnării 

unui nou membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna; 

Nr. 57/2017 - privind revocarea atribuirii unor licențe de traseu pentru efectuarea 

transportului public de persoane prin curse regulate; 

Nr. 58/2017 - privind aprobarea asocierii Județului Covasna și a Centrului Județean 

pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont cu Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență „Mihai Viteazul” al județului Covasna în vederea stabilirii modului 

de colaborare în situații de urgență; 

Nr. 60/2017 - privind aprobarea „Programului de colaborare cu organizaţii 

neguvernamentale care desfăşoară activităţi de asistenţă socială, la nivelul judeţului 

Covasna, în anul 2017”; 

 

II. - Raport cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean 

Covasna în semestrul II al anului 2016; 

- Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2016. 

 

III. Procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Covasna din data de 28 

februarie 2017. 

 

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/

