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CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

 

aduce la cunoștință publică 

hotărârile/materialele de interes general, adoptate/redactate în ședința extraordinară  

a Consiliului Județean Covasna din data de  

13 aprilie 2018, după cum urmează: 

 

 

Hotărârile: 

Nr. 51/2018 - privind aprobarea participării Județului Covasna cu proiectul ,,Extinderea 

unității de primire urgențe și amenajare cale de acces ambulanțe la Spitalul Județean de 

Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” – Sfântu Gheorghe” la Programul Operațional Regional 

2014 - 2020, Axa prioritară 8, Obiectivul specific 8.2 - Îmbunătățirea calității și a 

eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B - unități de primiri urgențe; 

Nr. 53/2018 – cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna şi al 

instituţiilor publice de interes județean pe anul 2018; 

Nr. 54/2018 – privind încheierea unor protocoale de colaborare cu Agențiile județene 

pentru ocuparea forței de muncă din județele Covasna, Brașov, Harghita, Mureș, Sibiu, 

Alba cu scopul obținerii datelor de contact al șomerilor aparținând grupului de țintă 

specificat în cadrul proiectului ”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. 55/2018 – privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu operatorului de transport 

public declarat câştigător în urma atribuirii electronice din data de 02.04.2018; 

 

care poate fi studiată pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna www.cjcv.ro, respectiv la 

sediul Consiliului Judeţean Covasna, camera 12. 

 

 

 

TAMÁS Sándor 

președinte 

 

http://www.cjcv.ro/

