ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR. 148/2022
cu privire la aprobarea Raportului de expertiză tehnică nr. 1047/2022 în
cadrul obiectivului de investiții Grădinița cu program prelungit în orașul
Covasna, județul Covasna
Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27 octombrie 2022, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea
consilierilor în funcţie (12) din totalul de 17 consilieri aleși,
Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de
specialitate, întocmit de dl Para Sandor, administratorul public al oraşului Covasna,
avizele comisiilor de specialitate juridice 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, pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea
lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum și
avizul de legalitate al secretarului general al oraşului,
Luând în considerare:
-Ordinului de incepere a lucrarilor nr.10470/ 06.06.2022 pentru investitia
Grădiniță cu program prelungit în orașul Covasna, județul Covasna, finantat
prin PNDL conform contract de finanțare nr.3285/02.05.2018
- Procesul-verbal de control in etapa de executie a lucrarilor de constructii
nr.267157/ 25.07.2022
În conformitate cu:
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi
lucrări de intervenţii;
- HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice
- art. 8 alin. (3) din Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 privind aprobarea

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de
dezvoltare locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare
Locală, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice
şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte
normative, cu modificările și completările ulterioare;
Strategia Integrată De Dezvoltare Urbană A Orașului Covasna
aprobată prin HCL nr. 146/2020, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (3) lit.
e), art. 196 lit.”a” și 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 12 consilieri, ,,împotrivă” a – consilieri,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă expertiza tehnică, întocmită de Cilas Expertize Cf Srl,
pentru investiția “Grădinița cu program prelungit în orașul Covasna, județul
Covasna”, conform anexei la prezenta.
Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa Primarul orașului
Covasna, prin aparatul de specialitate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
LUNGU LILIANA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
AL ORAȘULUI COVASNA,
VASILICA ENEA

