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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  

13 februarie 2020, după cum urmează: 

 

 

I. Hotărârile: 

Nr. 21/2020 - privind constatarea pierderii calităţii de membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna a 

domnilor Radocea Necolae-Viorel și Ivașcu Marius-Daniel, respectiv validarea desemnării unor noi membri în 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna; 

Nr. 23/2020 - cu privire la aprobarea bugetului propriu al Județului Covasna şi al instituţiilor publice de interes 

județean pe anul 2020; 

Nr. 24/2020 - cu privire la aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020; 

Nr. 25/2020 - cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 20% din cota de 18,5% din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pentru anii 2021-2023, respectiv repartizarea sumei defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023; 

Nr. 30/2020 - privind aprobarea Programului anual și a anunțului de participare privind finanțarea nerambursabilă 

din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități educativ științifice, de recreere, 

de tineret și sportive, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul județului Covasna pe anul 2020, 

conform Legii nr. 350/2005; 

Nr. 32/2020 - pentru modificarea Hotărârii nr. 226/2016 cu privire la aprobarea „Programului judeţean pentru 

reabilitarea şi modernizarea bazelor sportive din mediul rural” în perioada 2017-2020; 

Nr. 33/2020 - pentru modificarea Hotărârii nr. 228/2016 cu privire la aprobarea ”Programului judeţean de dezvoltare 

a infrastructurii unităţilor de învăţământ preuniversitar din mediul rural” în perioada 2017-2020; 

Nr. 34/2020 - pentru modificarea Hotărârii nr. 225/2016 cu privire la aprobarea „Programului judeţean pentru 

reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural” în perioada 2017-2020; 

Nr. 35/2020 - pentru modificarea Hotărârii nr. 230/2016 cu privire la aprobarea „Programului judeţean pentru 

reabilitarea şi modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din 

mediul urban” în perioada 2017-2020; 

Nr. 36/2020 - pentru modificarea Hotărârii nr. 68/2019 cu privire la aprobarea „Programului județean pentru 

reabilitarea, modernizarea clădirilor în care funcționează spații expoziționale sau biblioteci, din mediul rural” în 

perioada 2019-2020; 

Nr. 41/2020 - privind aprobarea „Programului de colaborare cu organizații neguvernamentale care desfășoară 

activități de asistență socială, la nivelul județului Covasna, în anul 2020”; 

Nr. 42/2020 - privind stabilirea costului anual pe anul 2020, pentru serviciile sociale oferite unui copil/tânăr/persoană 

adultă cu dizabilități, care beneficiază de protecție în condițiile legii; 

 

II. Alte metariale: 

- Raportul de activitate a unor consilieri județeni pe anul 2019; 

 

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/

