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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  

28 noiembrie 2017, după cum urmează: 

 

 

I. Hotărârile: 

Nr. 200/2017 - privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din cota de 

18,5% din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor 

de infrastructură pe anul 2017; 

Nr. 201/2017 – cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din 

sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota 

de 18,5% din impozitul pe venit, în conformitate cu prevederile art. 33, alin. (3) lit. b) din Legea 

nr. 273/2006, în vederea elaborării proiectelor de buget pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 

2019-2021; 

Nr. 202/2017 – cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna şi al instituţiilor 

publice de interes județean pe anul 2017; 

Nr. 205/2017 – cu privire la stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 

2018, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 83 și 84 din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

Nr. 212/2017 – privind aprobarea proiectului „Reabilitare drum județean "Interjud Covasna - 

Harghita" – Tronson Covasna DJ 131 km 22+830 – 38+621” finanțat în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6- Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de 

importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 -stimularea mobilității regionale prin 

conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 

multimodale, respectiv a cheltuielilor legate de proiect precum și a acordului de parteneriat; 

 

II. Procese-verbale: 

- ale ședinței ordinare al Consiliului Județean Covasna din data de 27 octombrie 2017; 

- ale ședinței extraordinare al Consiliului Județean Covasna din data de 6 noiembrie 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/

