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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  

27 mai 2021, după cum urmează: 

 

 

I. Hotărârile: 

 

Nr. 71/2021 - privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Teatrul Andrei Mureșanu - 

Sfântu Gheorghe în calitate de beneficiar și Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, în calitate 

de partener în cadrul proiectului cu titlul „Festivalul - Concurs DbutanT, ediția a VI-a” – 2021; 

Nr. 72/2021 - cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna și al instituţiilor publice de 

interes judeţean pe anul 2021; 

Nr. 73/2021 - cu privire la aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul I 2021; 

Nr. 78/2021 - pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul 

județului Covasna pe anul 2021, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Covasna; 

Nr. 79/2021 - pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 13/2001 cu privire 

la aprobarea propunerilor cuprinse în ”Lista obiectivelor patrimoniului cultural construit” în vederea 

clasării ca monumente istorice, precum și protejarea acestora până la clasare; 

Nr. 80/2021 - pentru aprobarea modificării și completării Statutului reactualizat al Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás; 

Nr. 82/2021 - privind aprobarea asocierii județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu Serviciul 

de Ambulanță Județean Covasna în contextul prevenirii răspândirii COVID -19 în județul Covasna; 

 

II. Alte metariale: 

 

- Raportul de activitate al Președintelui Consiliului Județean Covasna pe anul 2020; 

- Planul Strategic Anual al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna, pentru anul 2021; 

- Raportul anual asupra eficienței activității desfășurate în anul 2020, de către structurile însărcinate cu 

asigurarea unui climat de siguranță și securitate publică în județul Covasna; 

 

III. Procesul-Verbal: 

 

- al ședinței ordinare a Consiliului Județean Covasna din data de 15 aprilie 2021; 

 

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/

