
ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 167/2021 

privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 din Hotărârea Consiliului 

Local nr. 139/2021 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru 

organizarea și funcționarea Cimitirului Public din Orașul Covasna 

 

 

Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

23 decembrie 2021 şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea 

consilierilor în funcţie (15), 

Având în vedere 

-referatul de aprobare al Primarului orașului Covasna  inregistrat sub 

nr.18.546/17.12.2021 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din 

O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de initiator, coroborat 

cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la  angajarea 

raspunderii primarului in exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit legii, 

raspundere aferenta actelor administrative; 

-raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului orașului Covasna înregistrat sub nr.18.548/17.12.2021 in 

conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ, 

cu referire la angajarea raspunderii functionarilor publici si personalului 

contractual in exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii, (întocmirea 

rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevazute de lege, respectiv 

semnarea/ avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din 

punct de vedere tehnic si al legalitatii), raspundere aferenta actelor 

administrative, operatiuni anterioare adoptarii actului administrativ; 

-avizul comisiei/ comisiilor de specialitate a/ ale Consiliului local; 

- În conformitate cu prevederile:  

- art. 3 alin (1) lit. m și art. 5 pct.1 lit. g din O.G. nr. 71 din 29 august 2002 

privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 



domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederile art. 129 alin. (2) lit. „c” și „d”, alin. (6) lit. „a”, alin. (7) lit. 

„s”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a” și art. 243 alin. (1) lit. „a” 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Cu votul “pentru” a 15 consilieri, “împotrivă” a - consilieri şi “abţineri” a - 

consilieri, 

 

                                    H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1 –-Termenul prevăzut la art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 

139/2021 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea și 

funcționarea Cimitirului Public din Orașul Covasna se prorogă până la la data 

de 1 ianuarie 2023. 

 

Art. 2– Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa primarul orașului 

prin aparatul de specialitate. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                                               

NEAGOVICI VASILE – CĂTĂLIN 

                                                                                            Contrasemnează, 

                                                                SECRETAR GENERAL 

                                                          AL ORASULUI COVASNA, 

                                                                       VASILICA ENEA 

 

 
 

 

 

 


