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HOTĂRÂREA NR. 51/2022 

privind aprobarea  participarii UAT Oras Covasna la programul PLANUL 

NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA-COMPONENTA 10 –

FONDUL LOCAL, PNRR/2022/C10, I.1.4-Asigurarea infrastructurii pentru 

transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan, 

pentru realizarea  obiectivului de investitii Construire piste de biciclete in 

orasul Covasna. 

 

 Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă extraordinară 

din data de 08 aprilie 2022 şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea 

consilierilor în funcţie (14), 

 

Analizând referatul de aprobare al primarului, rapoartele 

compartimentelor de specialitate, avizul 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 precum şi avizul de legalitate al secretarul 

general al oraşului. 

 

               Având în vedere: 

o Directiva 2010/31/UE a  Parlamentului European si a Consiliului din 19 

mai 2010 privind performanta energetica a cladirilor; 

o Directiva Parlamentului European si a Consiliului nr. 2012/27/UE privind 

eficienta energetica; 

o Regulamentul Delegat nr. 244/2012 de completare a Directivei 

2010/31/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind performanta 

energetica a cladirilor prin stabilirea unui cadru metodologic comparativ de 

calcul al nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, ale 

cerintelor minime de performanta energetica a cladirilor si a elementelor 

acestora; 

o ORDONANTA DE URGENTA nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind 

stabilirea cadrului institutional si financiar pentru gestionarea fondurilor 



europene alocate Romaniei prin Mecanismul de redresare si rezilienta, 

precum si pentru modificarea si completarea; 

o Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 155/2020 privind unele masuri 

pentru elaborarea Planului national de redresare si rezilienta necesar 

Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si 

nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta;  

o Cerintele Ghidului Solicitantului - CONDITII de ACCESARE a 

FONDURILOR EUROPENE  -COMPONENTA 10 –FONDUL LOCAL, 

PNRR/2022/C10, I.1.4-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – 

infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan, pentru realizarea  

obiectivului de investitii Construire piste de biciclete 

o  H.G nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 124/2021 privind 

stabilirea cadrului institutional si financiar pentru gestionarea fondurilor 

europene alocate Romaniei prin Mecanismul de redresare  si  rezilienta, 

precum  si pentru modificarea si completarea  Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului 

national de redresare si rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de 

fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de 

redresare si rezilienta; 

o Prevederile H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru 

al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investitii finantate din fonduri publice. 

o art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

o Strategia Integrată De Dezvoltare Urbană a Orașului Covasna aprobată 

prin HCL nr. 146/2020, cu modificările și completările ulterioare; 

 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) si lit. d), alin.  (4), lit. a) 

si f), alin. (7), lit. i), lit.k,l  si m), art. 139, alin. (3), lit. a)  si d), coroborat cu art. 

5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

 

Cu votul ,,pentru” a 14 consilieri, ,,împotrivă” – consilieri,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

                Art.1. -  Se aprobă participarea UAT Oras Covasna la programul 

PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA-COMPONENTA 

10 –FONDUL LOCAL, PNRR/2022/C10, I.1.4-Asigurarea infrastructurii 



pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel 

local/metropolitan, pentru realizarea  obiectivului de investitii ”Construire 

piste de biciclete in orasul Covasna”. 

 

Art.2. – Se aprobă finanțarea de catre UAT Oras Covasna  a  

tuturor costurilor neeligibile, aferente proiectului.  

 

Art.3.- Primarul Orasului Covasna va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotarari. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   

         BODÓ ENIKŐ 

                                                                              Contrasemnează, 

              SECRETAR GENERAL  

 AL ORAȘULUI COVASNA 

                   VASILICA ENEA 

                                                                           


