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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 25 ianuarie 2018, după cum urmează: 

 

 

I. Hotărârile: 

Nr. 4/2018 - cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din fondul constituit la 

dispoziția Consiliului Județean Covasna din cota de 17,25% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la 

nivelul județului pe anul 2018, a estimărilor sumei de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor locale  pe anii 2019-2021, a estimărilor cotei de 20% din sumele defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2019-2021, respectiv repartizarea 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile 

județene și comunale pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021; 

Nr. 7/2018 - cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV; 

Nr. 8/2018 - pentru aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás; 

Nr. 9/2018 - privind organizarea întâlnirilor cu cetățenii și programul audiențelor acordate acestora de 

către consilierii județeni, în anul 2018; 

Nr. 11/2018 - privind stabilirea nivelului contribuției consiliilor locale, a persoanelor adulte cu dizabilități, 

precum și a persoanelor vârstnice la susținerea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, pe anul 2018; 

II. - Raport asupra aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică de 

către Consiliului Judeţean Covasna, în anul 2018; 

- Raport cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Covasna în semestrul 

II al anului 2017; 

- Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2017; 

- Raport cu privire la finanţările nerambursabile acordate conform Legii nr. 350/2005 din bugetul 

Consiliului Județean Covasna pe anul 2017 

III. Procese-verbale: 

- ale ședinței ordinare al Consiliului Județean Covasna din data de 21 decembrie 2017; 

- ale ședinței extraordinare al Consiliului Județean Covasna din data de 5 ianuarie 2018. 

 

 

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/

