ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR. 102/2022
privind actualizarea devizului general după încheierea contractelor de achiziție
publică – aprobate prin HCL nr.114/2021 pentru proiectul ”GRĂDINIȚĂ CU
PROGRAM PRELUNGIT ÎN ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA”
Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de
30 iunie 2022 şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (15)
Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului 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.
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În conformitate cu:
art.10 alin (4) din HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice
art.8 alin (1) lit e din NORME METODOLOGICE din 9 mai 2013 pentru
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală –
Republicare, aprobata prin Ordin nr.1851/2013, republicată;
art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
HCL 136/2017 cu privire la aprobarea preluării în administrarea Consiliului;
local a investiţiei începute "Grădiniţa cu program prelungit" în oraşul Covasna.
HCL. 114/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi,
pentru investiţia: “GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN ORASUL
COVASNA, JUDETUL COVASNA”;
Strategia Integrată De Dezvoltare Urbană a Orașului Covasna aprobată prin HCL
nr. 146/2020, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:
-Contractul de finanţare nr. 3285/02.05.2018, înregistrat la Primăria oraşului
Covasna nr. 3044.14.05.2018;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b), lit. d) alin. (4), lit. f), alin.
(7), lit.k) si n), art. 139, alin. (3), lit d), din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Cu votul ,,pentru” a 15 consilieri, ,,împotrivă” - consilieri,
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. - Se aprobă devizul general, actualizat, pentru lucrările
necesare investiţiei
”GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN
ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA”, conform anexei la prezenta
hotărâre.
Art.2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere
contrară se abrogă.
Art. 3 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa primarul orașului
Covasna prin aparatul de specialitate.
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