
ROMÂNIA      

 JUDEȚUL COVASNA 

      CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA 

 

     
                                        HOTĂRAREA NR. 139/2022 

cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr. 103/2021 privind asocierea 

orașului Covasna  cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc-

Covasna, cu modificările ulterioare 

 

Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 13 

octombrie 2022, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în 

funcţie (14) din totalul de 17 consilieri aleși, 

Analizând referatul de aprobare al  primarului, raportul compartimentului de 

specialitate, avizul comisiilor juridice şi pentru adiministraţia publică locală, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi alte 

drepturi, şi pentru programe de dezvoltare economică- solcială, buget, finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al oraşului, servicii publice şi comerţ, precum 

si  avizul de legalitate dat de secretarul general al orasului. 

În temeiul prevederilor: 

- 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. 21 alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 246/2022 privind zonele metropolitane, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 

- art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată; 

- art. 59 și 60 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;  

 

În baza prevederilor art. 89 alin. (1), alin. (2), alin. (3), art. 90, art. 91, art.92, art. 129 

alin. (2) lit. e, coroborat cu art. 129 alin. (9) lit. c, art. 139 alin. (3) lit. f și art. 196 alin. (1)  

lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

         

Cu votul “pentru” a  14 consilieri, “împotrivă” a  - consilieri, 

                 

                                                              HOTĂRĂŞTE: 

  

Articol unic – Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zonă 

Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna, Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 103/2021 privind 

asocierea orașului Covasna cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării 



Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna, 

cu modificările ulterioare, se modifică, se completează și se înlocuiește cu anexa, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  Contrasemnează, 

  LUNGU LILIANA                                                      SECRETAR GENERAL  

AL ORAȘULUI COVASNA 

                                                                                          VASILICA ENEA 

 


