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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 14 august 2018, după cum urmează: 

 
I. Hotărârile: 

Nr. 114/2018 - cu privire la validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 238/2018 

privind majorarea bugetului județului Covasna și al instituțiilor publice de interes județean pe anul 2018; 

Nr. 115/2018 - cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna şi al instituţiilor publice de 

interes județean pe anul 2018; 

Nr. 116/2018 - cu privire la aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul II 2018; 

Nr. 117/2018 - privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2018; 

Nr. 132/2018 - pentru modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 64/2016 

privind atribuirea în gestiune delegată a serviciilor de transport public de persoane, stabilirea tarifelor de 

călătorie, aprobarea Caietului de sarcini al traseului și a Regulamentelor valabile până la 30.06.2019; 

Nr. 136/2018 - privind aprobarea participării Județului Covasna cu proiectul ”Asigurarea accesului la 

servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Harghita și Covasna” în parteneriat 

cu Ministerul Sănătății, Județul Harghita, Spitalul Municipal Gheorgheni, Spitalul de Psihiatrie Tulgheș, 

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, Spitalul Municipal Târgu Secuiesc,  Spitalul Județean de 

Urgență ”Dr. Fogolyán Kristof” și Spitalul de recuperare cardiovasculară ,,Dr Benedek Géza” Covasna la 

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 -Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi 

sociale, Prioritatea de investiție 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la 

dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate 

şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de 

recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectiv 

specific 8.1 - Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în 

special pentru zonele sărace și isolate, Operațiunea A – Ambulatorii, apel de proiecte - 

POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate; 

Nr. 137/2018 - privind aprobarea participării Județului Covasna cu proiectul ”Îmbunătățirea accesului 

populației din județele Harghita și Covasna la servicii medicale de urgență” în parteneriat cu Ministerul 

Sănătății, Județul Harghita, Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc și Spitalul Județean de Urgență 

”Dr. Fogolyán Kristof” la Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 -Dezvoltarea 

infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiție 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi 

sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce 

priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  

sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de 

comunități, Obiectivul specific 8.2 ”Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”, 

Operațiunea B - Unități de primiri urgențe/Compartimente de primiri urgențe, apel de proiecte - 

POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate; 

 

II. Procesul-verbal  al ședinței ordinare a Consiliului Județean Covasna din data de 25 iunie 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/

