
 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 
HOTĂRÂREA Nr. 133/2020 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean 

Covasna 

 

Consiliul Județean Covasna, 

întrunit în ședința sa ordinară din data de 17 septembrie 2020, 

 analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Covasna 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean 

Covasna, 

 văzând Raportul Direcției Juridice și Dezvoltarea Teritoriului, precum și Avizele 

comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Covasna, 

având în vedere Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza art. 173 alin. (2) lit. c) și în temeiul art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean 

Covasna, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Direcțiile, serviciile și compartimentele de specialitate din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna vor urmări aplicarea şi respectarea 

prevederilor prezentului Regulament, asigurând cadrul necesar desfăşurării activităţii 

Consiliului Judeţean Covasna, a comisiilor de specialitate, ale activităţilor specifice 

consilierilor judeţeni potrivit dispoziţiilor legale şi ale prezentului Regulament. 

Art. 3. (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data desfășurării alegerilor 

autorităților administrației publice locale din anul 2020. 



 

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 160/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Covasna, cu modificările și completările ulterioare, 

precum și orice alte dispoziții contrare.  

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează preşedintele 

Consiliului Județean Covasna, vicepreşedinţii, consilierii judeţeni, secretarul general al 

judeţului Covasna, precum şi  direcțiile, serviciile, birourile și compartimentele de 

specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. 

 

Sfântu Gheorghe, 17 septembrie 2020. 

          TAMÁS Sándor 

                          Președinte 

 

                   Contrasemnează: 

         p. Secretar general al județului Covasna, 

            SZTAKICS István-Attila 

            Director executiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


