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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 2017, după cum urmează: 

 

 

I. Hotărârile: 

Nr. 170/2017 - cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna şi al instituţiilor 

publice de interes județean pe anul 2017; 

Nr. 171/2017 - cu privire la aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul III 2017; 

Nr. 172/2017 - privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2017; 

Nr. 173/2017 - pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 

26/2017 cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și 

comunale, respectiv a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi a celor 

20% din sumele aferente cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020; 

Nr. 186/2017 - pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 

202/2013 privind aprobarea staţiilor pentru transport public în vederea întocmirii caietelor de 

sarcini pe baza hotărârii de atribuire emis de Consiliul Judeţean Covasna; 

Nr. 187/2017 - privind aprobarea modelului Actului adițional nr. 1 la Convenția de Asociere 

încheiată între județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al 

Municipiului Sfântu Gheorghe și Fundația „Sera România”; 

Nr. 188/2017 - privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere între Județul Covasna prin 

Consiliul Judeţean Covasna, Instituția Prefectului - Județul Covasna și Asociația de Tineret 

„Ecou”, în vederea organizării şi finanţării manifestării Zilei Naționale a României în anul 2017; 

 

II. Procese-verbale: 

- ale ședinței ordinare al Consiliului Județean Covasna din data de 29 septembrie 2017; 

- ale ședinței extraordinare al Consiliului Județean Covasna din data de 16 octombrie 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/

