
 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI  COVASNA 

 

HOTĂRÂRE NR. 144/2021 

cu privire la aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare sistem rutier si canalizare 

pluviala in strazile Korosi Csoma Sandor, Debreczi Sandor, Livezilor” 

 

        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, ca instrument de 

prezentare şi motivare al proiectului propus spre analiză şi dezbatere, înregistrat la nr. 

16289/29.10.2021 privind oportunitatea initierii proiectului de hotarare pentru 

aprobarea notei conceptual,  cererii de finanțare și a devizului general pentru 

obiectivul de investiții “Reabilitare sistem rutier si canalizare pluviala in strazile 

Korosi Csoma Sandor, Debreczi Sandor, Livezilor” pentru finanțarea acestuia în 

cadrul Programului Național de Investiții ,,Anghel Saligny”; 

- raportul de specialitate nr. 16291/29.10.2021 întocmit de administratorul 

public al orașului și inspectorul management proiecte; 

- avizele comisiilor de specialitate: 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: 

- art. 20 alin.(1) lit. i), art. 34 alin. (2), art.44 din Legea 273/2006 privind 

finanțele publice locale;  

- prevederile OUG nr.95/2021 privind aprobarea Programului Național de 

Investiții ,, Anghel Saligny ”;  

- Ordinul nr. 1333/2021 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 

administrației privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții 



prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)—d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

95/2021;  

- Ordinul nr. 1.321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente 

obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții 

"Anghel Saligny";  

- prevederile art. 1 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind 

etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanţate din fonduri publice, modificată 

și completată; 

- HCL nr. 146/2020 cu privire la aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare 

Urbană a orașului Covasna pentru perioada 2021 - 2027. 

 

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

“d”, alin. (6)  lit. “c”, art. 136 alin.(1), art. 139 alin.(3) 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” pentru obiectivul de investiții 

“Reabilitare sistem rutier si canalizare pluviala in strazile Korosi Csoma Sandor, 

Debreczi Sandor, Livezilor”, întocmită de administratorul public al orașului Covasna, 

dl Para Sándor, prevăzută în anexa nr.1 la prezenta hotarâre, care face parte 

integrantă din aceasta. 

Art. 2 -  Se aprobă cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții 

“Reabilitare sistem rutier si canalizare pluviala in strazile Korosi Csoma Sandor, 

Debreczi Sandor, Livezilor”, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta 

hotărâre, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Național de Investiții 

Anghel Saligny. 

        Art.3 - Se aprobă devizul general estimativ al obiectivului de investiții 

“Reabilitare sistem rutier si canalizare pluviala in strazile Korosi Csoma Sandor, 

Debreczi Sandor, Livezilor” conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre, precum şi 

valoarea totală a investiţiei în cuantum  de 5,836,875.67 lei cu TVA, din care (C+M) 

4.781.869,82 lei, care include reabilitarea/modernizarea următoarelor străzi: 

Nr. crt. Denumirea strada Lungime strada (km) 

1. Korosi Csoma Sandor 1.13 



2. Debreczi Sandor 1.06 

3. Livezilor 0.17 

TOTAL 2.35 

 

Art. 4 - Se aprobă finanţarea de la bugetul local al oraşului Covasna a sumei 

de 431,096.54 lei cu TVA, reprezentând cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului.  

Art. 5 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa primarul orașului 

prin aparatul de specialitate 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 CONTRASEMNEAZĂ, 

    VATÁNY FERENC      SECRETAR GENERAL 

AL ORAŞULUI COVASNA 

             VASILICA ENEA  


