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ROMÂNIA 

                               JUDETUL COVASNA 

          CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA 

 
 

HOTĂRÂREA NR. _119/2022 

Privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Oraşului 

Covasna pentru perioada 2021-2030 varianta Iulie 2022 

 

 Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința ordinară din data de 25 

auguat 2022, ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în functie 

(12) din totalul de 17 consilieri aleşi. 

Văzând 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, 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 și avizul de legalitate dat de secretarul 

orasului. 

Luând în considerare 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. 46 şi art. 461 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 15 şi art. 16 din NORMELE METODOLOGICE din 26 februarie 2016 de 

aplicarea a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de 

elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările ulterioare, 

aprobate prin Ordinul nr. 233/2016; 

 

Ţinând cont de: 

- Adresa emisă de ADR Centru, înregistrată la Primăria oraşului Covasna sub nr. 

10662 din 08.06.2022 cu privire la necesitatea extinderii perioadei de analiză şi de 

aplicabilitate până la 2030 a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă; 

- Procesul verbal de predare-primirea al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 

Oraşului Covasna 2021-2030 varianta iulie, conform Contractului de prestări service, 

înregistrat la Primăria oraşului Covasna cu nr. 8424/28.05.2021; 

 

 În baza prevederilor art. 112 alin. (1), art. 125 alin. (1) lit. b), art. 129 alin. (2) lit. 

“d”, alin. (7) lit. “k”, art. 139 alin. (3) lit. “e”, art. 196 alin. (1) lit. “a”,  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 modificările și completările ulterioare; 
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Cu votul “pentru” a 12 consilieri,  “împotriva” a - consilieri , 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1. Se aprobă Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Oraşului Covasna 

pentru perioada 2021-2030, varianta Iulie 2022, anexă la prezenta hotărâre. 

 

  Art. 2 – Prin prezenta se abrogă HCL NR. 58/2022 privind aprobarea 

Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Oraşului Covasna pentru perioada 2021-

2027.  

 

Art. 3 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se va 

ocupa Primarul orașului Covasna prin aparatul de specialitate.  
 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ, 

       DR. FÜLÖP CSABA                  SECRETAR GENERAL 

                                                                                    AL ORAȘULUI COVASNA, 

               VASILICA ENEA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


