
 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI  COVASNA 

 

HOTĂRÂREA NR.   141/2021 

cu privire la aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii și a 

indicatorilor tehnico-economici, a cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ, pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare strazi oras Covasna 2018-

Reabilitare sistem rutier si canalizare pluviala in strazile Podului, Plevnei, 

Butykak, Ady Endre, Bartok Bela, Mihai Eminescu, Luceafarului” 

 

        Consiliul Local al Orașului Covasna, întrunit în ședința extraordinară din data de 

4 noiembrie 2021, ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în 

funcție (12).  

Analizând referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna, raportul 

compartimentului de specialitate avizul comisiei pentru programe de dezvoltare 

economică – socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al 

orașului, servicii publice și comerț, 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 şi 

avizul de legalitate al secretarului general al orașului; 

În conformitate cu prevederile: 

- OUG nr. 95 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Programului naţional 

de investiţii "Anghel Saligny"- 

-  art. 2 alin. (4) lit. “b”  şi art. 6 alin. (1) din Norme Metodologice din 21 

septembrie 2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel 

Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 

- 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; 

 



             În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. „b” şi lit. “d”, alin. (4)  lit. 

“f”, alin. (7) lit. “b” şi “e” art. 136 alin.(1), art. 139 alin.(3) lit. “a” şi lit. „e”, art. 196 

alin. (1) lit. „a” şi art.243 alin.(1) lit. „a” din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Cu votul “pentru” a 12 consilieri, “împotriva” a  - consilieri, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 - Se aprobă Nota conceptuală, întocmită de către administratorul public 

al oraşului Covasna, dl Para Sándor, şi Documentaţia de avizare a lucrărilor de 

intervenţii, întocmită de Biroul de proiectare Abstrukt SRL, pentru obiectivul de 

investiții “Reabilitare strazi oras Covasna 2018-Reabilitare sistem rutier si canalizare 

pluviala in strazile Podului, Plevnei, Butykak, Ady Endre, Bartok Bela, Mihai 

Eminescu, Luceafarului”, conform anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.  

Art. 2 -  (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de 

investiții “Reabilitare strazi oras Covasna 2018-Reabilitare sistem rutier si canalizare 

pluviala in strazile Podului, Plevnei, Butykak, Ady Endre, Bartok Bela, Mihai 

Eminescu, Luceafarului”, după cum urmează: 

Valoarea totală a investiţiei este de 6.291.872,29 lei (cu TVA), din care 

(C+M) 5.200.574,89 lei, include reabilitarea/ modernizarea următoarelor străzi: 

1. Strada Podului – lungime 0.65 km 

2. Strada Plevnei - lungime 0.33 km 

3. Strada Butykak - lungime 0.26 km 

4. Strada Ady Endre – lungime 0.14 km 

5. Strada Bartok Bela - lungime 0.30 km 

6. Strada Mihai Eminescu - lungime 0.48 km 

7. Strada Luceafărului - lungime 0.24 km 

 

               (2) Din valoarea totală a investiţiei, prevăzută la alin. (1) suma de 

5,890,421.03 lei (cu TVA) va fi asigurată de la bugetul de stat prin Programul 

Național de Investiții” Anghel Saligny”, iar suma de  401,451.26  lei (cu TVA) va fi 

asigurată de la bugetul local.  

Art. 3 - Se aprobă Cererea de finanțare, prevăzută la Anexa nr.3 la prezenta, 

şi Devizul general estimativ, prevăzut la Anexa nr. 4 la prezenta, în vederea 

includerii la finanțare a obiectivului de investiții “Reabilitare strazi oras Covasna 

2018-Reabilitare sistem rutier si canalizare pluviala in strazile Podului, Plevnei, 

Butykak, Ady Endre, Bartok Bela, Mihai Eminescu, Luceafarului” prin Programul 

Național de Investiții “Anghel Saligny”. 

Art. 4 –  Durata de implementare a obiectivului de investiții este 24 luni. 

Art. 5 –   În temeiul art. 2 alin. (4) lit. “b” din Norme Metodologice din 21 

septembrie 2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 



Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel 

Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, oraşul Covasna solicită alocarea 

finanţării minime de 7.000.000 lei cu TVA, prezentului proiect.  

          Art.6 - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se va ocupa  

Primarul Oraşului Covasna prin aparatul de specialitate. 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 CONTRASEMNEAZĂ, 

    VATÁNY FERENC     SECRETAR GENERAL 

AL ORAŞULUI COVASNA 

             VASILICA ENEA  


