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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 23 iulie 2020, după cum urmează: 

 

I. Hotărârile: 

Nr. 98/2020 - cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna şi al instituţiilor publice de 

interes județean pe anul 2020; 

Nr. 99/2020 - pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 135/2019 privind 

alocarea unei sume din bugetul local al Județului Covasna pentru finanțarea programului sportiv al 

Asociației Clubul Sportiv Sepsi-SIC „Participarea ACS Sepsi Sic în toate competițiile interne și internaționale 

de baschet, tenis de masă, ciclism, lupte și handbal, sezon competițional 2019-2020, juniori și seniori”; 

Nr. 101/2020 - pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

160/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al  Consiliului Județean Covasna; 

Nr. 106/2020 - privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-

19 în cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf” din Sfântu Gheorghe” depus de către 

Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf” din Sfântu Gheorghe” pentru obținerea finanțării prin 

Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 9. Protejarea sănătății populației în contextul 

pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific  9.1. Creșterea capacității de gestionarea crizei sanitare 

COVID; 

Nr. 107/2020 - privind constatarea pierderii calității de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

Covasna a domnului Dezső Csongor-Attila, respectiv validarea desemnării unui nou membru al Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Covasna; 

Nr. 108/2020 - privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor publice, aflate în administrarea 

Consiliului Judeţean Covasna, pentru perioada de iarnă 2020– 2021; 

Nr. 111/2020 - pentru aprobarea proiectului Actului adițional nr. 2 la Convenția de asociere încheiată între 

Fundația SERA ROMANIA, Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna cu privire la înființarea a trei case de tip familial; 

Nr. 112/2020 - privind aprobarea  participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Covasna în parteneriat cu Caritas Alba Iulia-Asistență Medicală și Socială  la Programul „Dezvoltare locală, 

reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor" finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, în 

cadrul apelului nr. 4, „Dezvoltare locală” cu proiectul ,,CARE –Colaborare și asistență. Respect și egalitate-pentru 

vârstnici”, cod PN4033,  precum și a implementării acestuia; 

 

II. Alte materiale: 

- Planul Strategic Anual al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna, pentru anul 2020; 

- Raportul anual asupra eficienței activității desfășurate în anul 2019 de structurile însărcinate cu asigurarea 

unui climat de siguranță și securitate publică în județul Covasna; 

 

III. Procese-Verbale: 

- ale ședinței ordinare al Consiliului Județean Covasna din data de 18 iunie 2020; 

 

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/

