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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  

22 iulie 2021, după cum urmează: 

 

 

I. Hotărârile: 

 

Nr. 113/2021 - privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Fundația Culturală „Vigadó” 

și Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna în cadrul unor programe culturale; 

Nr. 114/2021 - privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare 

de până la 22.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării proiectelor de interes județean finanțate din 

fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană; 

Nr. 116/2021 - cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna și al instituţiilor publice de 

interes judeţean pe anul 2021; 

Nr. 117/2021 - privind alocarea unor sume din bugetul local al Județului Covasna pentru finanțarea unor 

programe sportive în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Nr. 118/2021 - 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 competițiile 

interne și internaționale de baschet, tenis de masă, ciclism, lupte și handbal, sezon competițional 2021-

2022, juniori și seniori, respectiv organizare evenimente și competiții sportive”; 

Nr. 122/2021 - privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Covasna prin 

Consiliul Județean Covasna și Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyan Kristof” Sfântu Gheorghe în 

vederea implementării proiectului de finanțare “Proiectare și instalare sistem de alarmă pentru detectare 

nivel de oxigen” ce se va depune în cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, 

Axa Prioritară (AP) 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de  COVID 19, 

Obiectivul Specific (OS) 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; 

Nr. 123/2021 - pentru aprobarea modificării și completării Statutului reactualizat al Asociației pentru 

Dezvoltarea Turismului în județul Covasna; 

Nr. 124/2021 - pentru aprobarea modificării și completării Statutului Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Turistică ”Ciomad-Balvanyos, Csomád - Bálványos Közösségek Közti 

Turizmusfejlesztesi Társulás”; 

 

II. Procesul-Verbal: 

 

- al ședinței ordinare a Consiliului Județean Covasna din data de 17 iunie 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/

