ROMÂNIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA
HOTĂRÂREA NR. 114/2021
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, pentru
investiţia: “GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN ORASUL
COVASNA, JUDETUL COVASNA”
Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința extraordinară din
data 20.09.2021, ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
functie (11).
Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul administratorului
public al orașului, avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare
economică – socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al
orașului, servicii publice și comerț și al comisiei juridice şi pentru administraţia
publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor, cele religioase şi alte drepturi şi pentru amenajarea teritoriului şi
urbanism, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură precum și avizul de legalitate dat de secretarul general al orașului,
Având în vedere:
- Contractul de finanţare nr. 3285/02.05.2018, înregistrat la Primăria oraşului
Covasna nr. 3044.14.05.2018
- Adresa MDLPA nr. 102902/27.08.2021, înregistrată la Primăria oraşului
Covasna sub nr. 13609/30.08.2021
- Adresa SC Ambient SRL nr. 140/13.09.2021 referitor la reactualizarea
devizului general privind suplimentarea finanţării proiectului aflat în derulare
“GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN ORASUL COVASNA,
JUDETUL COVASNA”
În conformitate cu prevederile:
- OUG nr. 93 din 25 august 2021 pentru aprobarea Programului naţional de
investiţii "Anghel Saligny"
art. 1 şi art.10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru
al
documentaţiilor
tehnico-economice
aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice,
art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare;
Strategia Integrată De Dezvoltare Urbană a Orașului Covasna aprobată
prin HCL nr. 146/2020, cu modificările și completările ulterioare.
- HCL 20/2020 privind aprobarea documentației tehnico – economice (PT –
proiect tehnic) la obiectul de investiții „Grădinița cu program prelungit în orașul

Covasna” – reactulizate, conform Proiect nr. 465/2007/Ad 1/2019 – întocmit de
către S.C. Ambient S.R.L.
- HCL 55/2018 cu privire la aprobarea finanţării lucrărilor investiţiei în
continuare "Grădiniţa cu program prelungit în oraşul Covasna, judeţul Covasna" în
vederea accesării fondurilor pentru finalizarea acesteia prin Programul Naţional de
Dezvoltare Locală.
- HCL 54/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaşi
şi a devizului general privind cheltuielile necesare finalizării lucrărilor investiţiei în
continuare "Grădiniţa cu program prelungit în oraşul Covasna, judeţul Covasna".
- HCL 138/2017 cu privire la asigurarea finanţării din bugetul local a
cheltuielilor în sumă de 621.301 lei pentru investţia în continuare "Grădiniţa cu
program prelungit în oraşul Covasna, judeţul Covasna în vederea accesării
fondurilor pentru finalizarea ei prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.
- HCL 137/2017 cu privire la aprobarea devizului general, actualizat, şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia în continuare "Grădiniţa cu
program prelungit".
- HCL 136/2017 cu privire la aprobarea preluării în administrarea Consiliului
local a investiţiei începute "Grădiniţa cu program prelungit" în oraşul Covasna.
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (7) lit. k) și r), art. 139 alin. (3)
lit. e), art. 196 lit.”a” și art. 243 alin. (1) lit. ”a” din ORDONANŢĂ DE
URGENŢĂ nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,
Cu votul “pentru” a 11 consilieri, “împotriva” a - consilieri,
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1 – Se aprobă indicatorii tehnico-economici, actualizați, pentru
investiţia:
“GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN ORASUL
COVASNA, JUDETUL COVASNA” conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 2 – Cu aducere la îndeplinire a prezentei se va ocupa Primarul oraşului
Covasna prin aparatul de specialitate.
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