ROMÂNIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA
HOTĂRÂREA NR. 116/2021
privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se
finanţează de la bugetul de stat, pentru investiţia: “RETEA DE
CANALIZARE MENAJERA IN ORASUL COVASNA, SAT CHIURUS,
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, și 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. 2146/13.03.2018, înregistrat la Primăria oraşului
Covasna nr. 2208.30.03.2018;
- Adresa MDLPA nr. 102902/27.08.2021, înregistrată la Primăria oraşului
Covasna sub nr. 13609/30.08.2021;
În conformitate cu prevederile:
- OUG nr. 93 din 25 august 2021 pentru aprobarea Programului naţional
de investiţii "Anghel Saligny"
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 94/2020 privind aprobarea documentației tehnico – economice
(PT – proiect tehnic) și a indicatorilor tehnico – economici ai investiției „Rețea de
canalizare menajeră în orașul Covasna, sat Chiuruș, județul Covasna”.

HCL 140/2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate, revizuit, a
indicatorilor tehnico-economici, a devizului general, actualizat, şi asigurarea
finanţării pentru investiţia "Reţea de canalizare menajeră în oraşul Covasna, sat
Chiuruş, judeţul Covasna".
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. k) art. 139
alin. (3) lit.a) și 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 finanţarea din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se
finanțează din bugetul de stat prin Program, în valoare de 157.329,05 lei inclusiv
TVA,
pentru investiţia: “RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN
ORASUL COVASNA, SAT CHIURUS, JUDETUL COVASNA”, conform
devizului, anexă la prezenta hotărâre.
Art. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa Primarul oraşului
Covasna.
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GAZDA ISTVÁN
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