
ROMANIA 

JUDEŢUL   COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI  COVASNA 

                       

 

HOTĂRÂREA  NR. 129/2022 

Cu privire  la îndreptarea erorii materiale cuprinse în HCL nr. 98/2022  

privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a  terenului intravilan 

situat in Orasul Covasna, strada Brazilor FN, in vederea construirii unui hotel 

de minimum 3 stele 

 

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

de 8 septembrie  2022, ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea 

consilierilor în functie (15)  

   Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de 

specialitate, avizul comisiilor de specialitate: juridică şi pentru administraţia 

publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor, cele religioase şi alte drepturi, pentru programe de dezvoltare 

economică – socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al 

orașului, servicii publice și comerț şi pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 

precum şi avizul de legalitate al secretarului general al Oraşului Covasna, 

 

În conformitate cu prevederile: 

 -Art. 87 alin.(5), Art. 108 lit. “b”, Art. 302-331, art. 339 alin.(1) din 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 

administrative, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Art. 13 alin.(1), alin.(3), Art. 16 alin.(3), art.17 din Legea nr. 50/1991,  privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată; 

-HCL 26/2019 cu privire la aprobare PUZ Centru Balneoclimateric Covasna; 

-art. 71 din Legea 24/2000  privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative – republicată, cu modificările și completările ulterioare 

- Ordinul Prefectului Judeţului Covasna nr. 237/23.10.2020 privind constatarea 

îndeplinirii condiţiilor legale de constituirea a Consiliului Local al Oraşului 

Covasna, Judeţul Covasna; 

 

      



În baza: 

  - art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1), alin. (3) 

lit. g, art. 196 alin. (1), lit. a) si art. 243 alin. (1) lit. a) din ”– ORDONANŢĂ DE 

URGENŢĂ nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,  cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

          Cu votul “pentru” a 15 consilieri, “împotriva” a – consilieri, din totalul de 17 

consilieri 

 

Hotărăște: 

 

      Art. 1 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale  strecurate în anexele 

HCL nr. 98/2022  privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a  terenului 

intravilan situat in Orasul Covasna, strada Brazilor FN, in vederea construirii unui 

hotel de minimum 3 stele, în sensul că în loc de suprafață maximă construibilă de 

1.800 m² se va trece/citi suprafața construită de aproximativ 1.800 m², suprafața 

maximă construibilă fiind 3.325 m² (P.O.T. = 25%). 

 

                  Art. 2 – Celelalte prevederi ale HCL nr. 98/2022  privind  aprobarea 

concesionarii prin licitatie publica a  terenului intravilan situat in Orasul Covasna, 

strada Brazilor FN, in vederea construirii unui hotel de minimum 3 stele, rămân 

neschimbate.   

 

                  Art. 3 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa Primarul 

orașului prin aparatul de specialitate. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          Contrasemnează, 

   JESZENOVICS ALBERT                                            SECRETAR GENERAL 

                                                          AL ORASULUI COVASNA,                                                                          

   VASILICA ENEA 

 

 
 


