
ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA 

 

HOTĂRÂREA NR. 123/2022   

privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aprobaţi prin 

HCL nr. 75-2022 pentru proiectul „Reparații capitale trotuare strada 

Mihai Eminescu” în baza ajustărilor de preţ, conform OUG nr. 

47/2022 

 

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară 

din data de 25 august 2022 şedinţă legal constituită, fiind prezentă 

majoritatea consilierilor în funcţie (12) din totalul de 17 consilieri aleşi; 

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. 

 
În conformitate cu: 

o Ordinul Prefectului Judeţului Covasna nr. 237/23.10.2020 privind 
constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituirea a Consiliului 
Local al Oraşului Covasna, Judeţul Covasna; 

o Art. 1 alin. (1), alin. (5) lit. „a”, art. 4 alin. (6) al OUG 47/2022 privind 
ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor 
sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru; 

o Art. 3 alin. (1) lit. „m” din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 
cu modificările şi completările ulterioare;  

o Art. 2 pct. 32 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

o HCL 75/2020 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și 
a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Reparații capitale trotuare 
str. Mihai Eminescu, oraș Covasna”. 

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), lit. d) alin. (4), lit. 



f), alin. (7), lit.k) si n), art. 139, alin. (3), lit a), din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

Cu votul ,,pentru” a 12 consilieri, ,,împotrivă” - consilieri, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

aprobaţi prin HCL nr. 75/2020 pentru proiectul „Reparații capitale 

trotuare strada Mihai Eminescu”, conform Anexei la prezenta 

hotărâre, ca urmare a ajustării preţului contractului de achiziţie publică 

nr. 12993/16.08.2021, aflat în derulare la data de 15 aprilie 2022, data 

intrării în vigoare a OUG nr. 47/2022 privind ajustarea preţurilor 

contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de 

concesiune/acordurilor-cadru, conform clauzei de ajustare prevăzută în 

Actul adiţional nr. 1/08.06.2022.  

 

Art.2 – În baza situaţiei centralizatoare aferente ultimei solicitări 

de plată se va încheia un act adiţional având ca obiect determinarea 

preţului final al contractului de achiziţie publică nr. 12993/16.08.2021.  

 

Art.3. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice 

prevedere contrară se abrogă. 

 

Art. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa primarul 

orașului Covasna prin aparatul de specialitate. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        Contrasemnează,  

        DR. FÜLÖP CSABA                                         SECRETAR GENERAL 

AL ORAȘULUI COVASNA, 

VASILICA ENEA



 


