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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 30 martie 2016, după cum urmează: 

 

I. Hotărârile: 

Nr. 49/2016 - privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de către 

direcţiile aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea 

Consiliului Judeţean Covasna; 

Nr. 51/2016 - privind darea în folosinţă cu titlu gratuit Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán 

Kristóf” Sf. Gheorghe a echipamentelor și dotărilor tehnico-medicale achiziționate în cadrul Proiectului 

”Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență <Dr. Fogolyán Kristóf> - Sf. Gheorghe”; 

Nr. 54/2016 - privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Covasna a domnului Nichifor Gheorghe Adrian și validarea desemnării unui nou membru al Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Covasna;  

Nr. 55/2016 – privind acceptarea ofertei de donație a unui bun mobil; 

Nr. 56/2016 – privind aprobarea Strategiei integrate pentru dezvoltarea inițiativelor locale din mediul 

rural privind ocuparea forței de muncă în domeniul turistic, județul Covasna; 

Nr. 59/2016 – privind aprobarea colaborării județului Covasna cu județul Brașov, în vederea realizării 

proiectului ”Modernizare drum interjudețean Covasna - Brașov, care face legătura între drumul național 

DN12 și drumul național DN13”; 

Nr. 61/2016 – privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de 

persoane prin curse regulate speciale; 

Nr. 62/2016 – privind  aprobarea atribuirii licenţelor de traseu operatorilor de transport  public declarați 

câştigători în urma atribuirii electronice din data de 01.03.2016; 

Nr. 63/2016 – pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 

nr.202/2013 privind aprobarea staţiilor pentru transport public în vederea întocmirii caietelor de sarcini 

pe baza hotărârii de atribuire emis de Consiliul Judeţean Covasna; 

Nr. 64/2016 – pentru atribuirea în gestiune delegată a serviciilor de transport public de persoane, 

stabilirea tarifelor de călătorie, aprobarea Caietului de sarcini al traseului şi a Regulamentelor valabile 

până la 30.06.2019; 

 

II. - Raportul de activitate al doamnei Keresztely Irma consilier județean pe anul 2015; 

- Raportul de activitate al domnului Dezső Csongor Attila consilier județean pe anul 2015; 

- Raportul de activitate al domnului Klárik Attila consilier județean pe anul 2015; 

 

III. Procese-verbale: 

- ale şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Covasna din data de 10 martie 2016; 

- ale ședinței ordinare al Consiliului Județean Covasna din data de 30 martie 2016; 

 

care pot fi studiate pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna www.cjcv.ro, respectiv la sediul Consiliului 

Judeţean Covasna, camera 12. 

 

TAMÁS Sándor 

 

http://www.cjcv.ro/

