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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 29 ianuarie 2016, după cum urmează: 

 

I. Hotărârile: 

Nr. 16/2016 - privind stabilirea nivelului contribuţiei consiliilor locale, a persoanelor adulte cu dizabilități 

precum şi a persoanelor vârstnice, la susţinerea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, pe anul 2016; 

Nr. 18/2016 - privind aprobarea bugetului propriu al județului Covasna şi al instituţiilor publice de interes 

judeţean pe anul 2016 și a estimărilor pe anii 2017-2019; 

Nr. 19/2016 - cu privire la aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016 și estimărilor 

pe anii 2017-2019; 

Nr. 20/2016 – pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 158/2015 privind 

aprobarea Programului anual pentru finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, 

proiectelor şi acţiunilor culturale, pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive, de recreere și de tineret, 

sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2016; 

Nr. 21/2016 – privind aprobarea „Programului de colaborare cu organizaţii neguvernamentale care 

desfăşoară activităţi de asistenţă socială, la nivelul judeţului Covasna, în anul 2016”; 

Nr. 28/2016 – pentru aprobarea regulamentului privind condiţiile  în care se realizează accesul pe 

proprietatea publică sau privată a Judeţului Covasna de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice  

în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor 

de infrastructură necesare susţinerii acestora, precum şi măsurile privind construirea de reţele de 

comunicaţii electronice, a tarifelor de utilizare şi a contractului standard; 

Nr. 30/2016 – privind actualizarea traseelor şi Programului de transport public de persoane prin servicii 

regulate în trafic judeţean valabil în perioada 01.01.2014-30.06.2019; 

 

II. - Raport asupra aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică de către 

Consiliului Judeţean Covasna, pe anul 2015; 

- Raport cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Covasna în semestrul II 

al anului 2015; 

- Raport privind activitatea Consiliului Judeţean Covasna în asigurarea accesului la informaţiile de interes 

public, în semestrul II al anului 2015; 

- Raport cu privire la finanţările nerambursabile acordate conform Legii nr. 350/2005 din bugetul Consiliului 

Județean Covasna pe anul 2015. 

 

III. Procese-verbale: 

- ale şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Covasna din data de 3 decembrie 2015; 

- ale ședinței ordinare al Consiliului Județean Covasna din data de 10 decembrie 2015; 

- ale şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Covasna din data de 17 decembrie 2015. 

- ale şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Covasna din data de 7 ianuarie 2016. 

 

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/

