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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI  COVASNA 

                       

 

HOTĂRÂREA  NR.  152/2022 

Cu privire  la îndreptarea erorii materiale cuprinse în HCL nr. 88/2022 şi 

nr.111/2022 

 

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

27 octombrie 2022, ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea 

consilierilor în functie (12) din totalul de 17 consilieri aleşi,   

Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de 

specialitate, avizul comisiei juridice şi pentru administraţia publică locală, apărarea 

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

alte drepturi, precum şi avizul de legalitate al secretarului general al Oraşului 

Covasna, 

Având în vedere Adeverinţa nr. 416330 din 17.10.2022 din care rezultă că 

imobilul înscris în CF nr. 25798 Covasna, identificat prin nr. cad. 25798 se află în 

intravilanul localităţii la adresa poştală strada Spitalului nr. 14, oraş Covasna, 

judeţ Covasna.  

În conformitate cu prevederile: 

- 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. (1), alin. (14), art. 136, alin. (1), art. 139, 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” 12 consilieri, “împotriva” a – consilieri, 

 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurate în HCL NR. 



88/2022 privind propunerea schimbării destinaţiei imobilului situat în strada 

Spitalului nr. 6, localitatea Covasna, judeţul Covasna, în care a funcţionat Grădiniţa 

cu program prelungit nr. 1, precum şi în HCL NR. 111/2022 privind aprobarea 

schimbării destinaţiei imobilului din str. Spitalului nr. 6, proprietate publică a 

oraşului, şi darea lui în administrarea Spitalului de Recuperare Cardiovasculară 

„Dr. Benedek-Géza” Covasna, în sensul că în loc de numărul poştal 6 din strada 

Spitalului se va citi numărul 14.  

 

                  Art. 2 – Îndreptarea erorii va fi operată pe toate documentele rezultate 

din HCL nr. 88/2022 şi  NR. 111/2022 

 

                  Art. 3 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 88/2022 şi NR. 111/2022 rămân 

neschimbate.   

 

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

orașului prin aparatul de specialitate. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          Contrasemnează, 

        LUNGU LILIANA                                                 SECRETAR GENERAL 

                                                          AL ORASULUI COVASNA,                                                                          

   VASILICA ENEA 

 

 
 


