
ROMÂNIA 

JUDETUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI  COVASNA 

 

HOTĂRÂREA NR. 116/2022 

privind prelungirea termenelor prevăzute în calendarul concursului 

„LOCUL UNDE TRĂIM-IMAGINEA NOASTĂ”, precum şi modificarea art. 

2 al HCL  nr.  57/2010 privind organizarea şi desfăşurarea concursului 

”LOCUL UNDE TRĂIM- IMAGINEA NOASTRĂ”, cu modificările 

ulterioare 

 

 Consiliul Local al Orașului Covasna, întrunit în ședința extraordinară 

din data de 05 august 2022, ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea 

consilierilor în functie (13) din totalul de 17 consilieri aleşi. 

Analizând referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna, raportul de 

specialitate, avizul comisiei de specialitate juridică 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: 

- Ordinul Prefectului Judeţului Covasna nr. 237/23.10.2020 privind 

constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituirea a Consiliului Local al 

Oraşului Covasna, Judeţul Covasna; 

- art.1, art. 4, art. 6, art. 8 alin. (1) lit. j) din OG 21/2002 privind 

gospodarirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr.515/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 1 alin. (2) lit. e), art. 41 alin. (1) lit. a, alin. (4) din Legea 

nr.51/2006- a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările 

și completările ulterioare; 

- art. 5, art. 7, art. 8 alin. (2), art. 12 şi art. 13 din Legea nr. 24/2007 

privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 70 şi art. 94 alin. (1) și (2) din OUG nr. 195/2005 privind 

protecţia mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și 

completările ulterioare, 

- art. 59 din nr. Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative – republicată; 



- H.C.L 57/2010 privind organizarea si desfăsurarea concursului 

”LOCUL UNDE TRĂIM- IMAGINEA NOASTRĂ” cu modificările ulterioare; 

 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „i” şi „j”, 

alin. (14), art. 139 alin. (1), şi art. 140 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit ”a” și art. 243 

alin. (1) din  O.U.G. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificări şi 

completări ulterioare, 

  

Cu votul “pentru” a 13 consilieri, “împotriva” a - consilieri, 

 

HOTĂREŞTE: 

 

Art. 1 - Ca excepţie de la prevederile art. 3 din anexa 1 la H.C.L 57/2010 

privind organizarea si desfăsurarea concursului ”LOCUL UNDE TRĂIM - 

IMAGINEA NOASTRĂ” cu modificările ulterioare, în anul 2022 concursul se va 

desfășura după următorul calendar: 

a) Primirea cererilor de înscriere la concurs-până la 19 august 2022 

b) Evaluarea concurenților- între 22-24 august 2022  

c) Premierea câștigătorilor- premiile se înmânează cu ocazia Zilelor 

Oraşului Covasna”. 

 Art. 2 – Art. 2 din HCL nr. 57/2010 privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului ”LOCUL UNDE TRĂIM- IMAGINEA NOASTRĂ”, cu modificările 

ulterioare se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“Pentru jurizarea concursului şi desemnarea câştigătorilor se numeşte 

comisia în următoarea componenţă: 

 Dl Jeszenovics Róbert Károly – viceprimarul oraşului Covasna; 

 Dna Kovács Brigitta – inspector la Serviciul urbanism; 

 Dl Enea Nicolae – economist; 

 Dl Sido György – inginer horticultor; 

 Dna Kanabe Csilla – antreprenor„ 

Art. 3 - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se vor ocupa 

Primarul Orașului Covasna precum şi persoanele nominalizate la art. 2.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            Contrasemnează,             

                DR. FÜLÖP CSABA                SECRETAR GENERAL 

                                                                                AL ORASULUI  COVASNA, 

                                                                              VASILICA ENEA 
 


