
ROMÂNIA 

JUDEȚUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 125/2022 

Cu privire la stabilirea câștigătorilor concursului „LOCUL UNDE TRĂIM – 

IMAGINEA NOASTRĂ”-ediția 2022 

 

 

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

de 25 august 2022, ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea 

consilierilor în functie (12) din totalul de 17 consilieri. 

Analizând referatul de aprobare al primarului orașului Covasna, raportul de 

specialitate al direcției de amenajare a teritoriului și urbanism, avizul comisiei de 

specialitate juridică și pentru administrația publică locală, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cele religioase și alte 

drepturi și pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, 

conservarea monumentelor istorice și de arhitectură precum și avizul de legalitate 

al secretarului general al orașului; 
 

 În conformitate cu prevederile: 

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

gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată prin Legea nr.515/2002, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

nr.51/2006 – a sertviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

completările ulterioare; 

- H.C.L. 57/2010 privind organizarea și desfășurarea concursului 

„LOCUL UNDE TRĂIM – IMAGINEA NOASTRĂ”, cu modificările ulterioare; 

- H.C.L. 116/2022 privind prelungirea termenelor prevăzute în 

calendarul concursului ”LOCUL UNDE TRĂIM-IMAGINEA NOASTRĂ”, 

precum și modificarea art.2 al HCL 57/2010, privind organizarea și desfășurarea 

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

ulterioare; 

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

lit. ”j”, alin.(14), art. 139 alin (3) lit.”a”, coroborat cu art.5 pct.31 ”cc” și art. 140 



alin.(1) art. 196 alin (1) lit. „a” și art. 243 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

Cu votul “pentru” a 12 consilieri, “împotriva” a - consilieri, 

 

HOTĂREȘTE: 

 

Art. 1 – Se stabilesc, conform proceselor-verbale nr. 13.685/24.08.2022 și nr. 

13.686/24.08.2022 câștigătorii concursului “LOCUL UNDE TRĂIM – 

IMAGINEA NOASTRĂ” – ediția 2022, după cum urmează: 

 

Secțiunea Case familiale:  

- Premiul I – 1000 lei: Barabás Imola din str. Ignácz Rózsa nr.11; 

 - Premiul II – 2.400 lei: respectiv 800 lei pentruVajna Erzsébet din str. Ștefan 

cel Mare nr.107, 800 lei pentru Luka Katalin din str. Timár nr.41A și 800 lei 

pentru Máté Elemér din sat Chiuruș str. Ulmului nr.3; 

  - Premiul III – 600 lei: Péter Katalin din str. Aurel Vlaicu nr.3. 

Secțiunea Bloc locuinţe: 

-Premiul I – nu se acordă premiul din cauza punctajului obținut de către 

concurent. 

-Premiul II: nu se acordă premiul din lipsă de participanți; 

-Premiul III:  nu se acordă premiul din lipsă de participanți. 

 

Art. 2 – Se aplică prevederile art. 9 și 10 din Anexa la HCL nr. 101/2018, 

astfel: 

(1) Câștigătorii premiilor nu vor putea participa la edițiile următoare ale 

concursului, pe o perioadă de 10 ani, cu același imobil sau aceeași scară de bloc. 

(2) Sumele de bani acordate drept premiu se vor încasa după ce câștigătorul va 

face dovada că a achiziționat, în cursul anului fiscal în care se organizează 

concursul, bunuri sau servicii având cel puțin valoarea sumei câștigate, în scopul 

folosirii lor pentru întreținerea, amenajarea și îmbunătățirea aspectului imobilului 

declarat câștigător. 

(3) Sumele de bani încasate cu titlu de premiu vor fi cheltuite în scopul 

întreținerii, amenajării, dotării, îmbunătățirii aspectului construcției și spațiului 

exterior aferent acesteia. Modul de cheltuire a banilor acordați cu titlu de premiu 

va fi constatat de comisia numită prin art. 2 din hotărâre în termen de 1 an de la 

data plății premiului în baza documentelor justificative prezentate de cel în cauză. 

În cazul în care câștigătorul nu poate dovedi cheltuirea sumei în scopul precizat în 

hotărâre, va fi obligat să restituie suma în termen de 30 de zile de la primirea 

înștiințării. 

 

Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică câștigătorilor desemnați la art. 1, respectiv 

se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei și pe site-ul propriu. 



 

Art. 5 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa Primarul orașului, prin 

aparatul de specialitate. 

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             CONTRASEMNEAZĂ, 

          DR. FÜLÖP CSABA               SECRETAR GENERAL 

                                                                              AL ORAȘULUI COVASNA, 

               VASILICA ENEA 


