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CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

 

aduce la cunoştinţă publică 

 

hotărârile/materialele de interes general, adoptate/redactate în şedinţa ordinară a Consiliului 

Judeţean Covasna din data de 30 iunie 2011, după cum urmează: 

 

I. Hotărârile: 

Nr. 98/2011 – cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de produse lactate, pe 

perioada septembrie-decembrie 2011; 

Nr. 99/2011 – privind aprobarea cumpărării unor imobile situate în comuna Malnaş-sat Malnaş Băi, 

judeţul Covasna în vederea modernizării şi reabilitării băilor tradiţionale; 

Nr. 100/2011 – cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor 

publice de interes judeţean pe anul 2011;  

Nr. 101/2011 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 70/2011 privind 

finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, 

pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive, de recreere şi de tineret, sprijinul financiar acordat 

unităţilor de cult din bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2011; 

Nr. 104/2011 – cu privire la aprobarea Planului de şcolarizare, a taxelor de şcolarizare, a 

organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru anul şcolar 2011/2012 la 

Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe; 

Nr. 108/2011 – privind aprobarea participării Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán 

Kristóf” în calitate de partener la Proiectul „Parteneriat pentru implementarea unui sistem 

informativ medical integrat în judeţul Covasna” în cadrul Programului Operaţional Sectorial 

„Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013, Axa prioritară 3 „Tehnologia Informaţiei şi 

Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi 

creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 4 „Susţinerea implementării de 

soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar; 

 

II. Raportul de activitate al domnului Nagy András, consilier judeţean, pe anul 2010; 

 

III. Procese-verbale: 

- ale şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Covasna din data de 28 aprilie 2011; 

- ale şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Covasna din data de 26 mai 2011. 

 

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/

