
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
     

HOTĂRÂREA Nr.  168/2022
cu privire la modificarea HCL  NR.149/2022 privind aprobarea proiectului

”INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE PENTRU COLECTAREA
SELECTIVĂ A DEȘEURILOR LA NIVELUL ORAȘULUI COVASNA", în

vederea participării la apelurile de proiecte PNRR/2022/C3/S/l.1.B, componenta
C3 - Managementul deşeurilor, Subinvestiţia I.1.B Construirea de insule

ecologice digitalizate din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta

 Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă extraordinară din
data  de  15  decembrie  2022 şedinţă  legal  constituită,  fiind  prezentă  majoritatea
consilierilor în funcţie (13) din totalul de 17 consilieri aleşi,  

Analizând referatul  de aprobare al  primarului,  raportul  compartimentului  de
specialitate, întocmit de dl Para Sandor, administratorul public al oraşului Covasna,
avizul 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, precum şi avizul de legalitate al secretarul general al oraşului.

               Având în vedere:
o ORDONANTA  DE  URGENTA  nr.  124  din  13  decembrie  2021 privind

stabilirea cadrului institutional si financiar pentru gestionarea fondurilor europene
alocate Romaniei prin Mecanismul de redresare si rezilienta, precum si pentru
modificarea si completarea;

o Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 155/2020 privind unele masuri pentru
elaborarea Planului national de redresare si rezilienta necesar Romaniei pentru
accesarea  de  fonduri  externe  rambursabile  si  nerambursabile  in  cadrul
Mecanismului de redresare si rezilienta; 

o Cerintele  Ghidului  Solicitantului -  CONDITII  de  ACCESARE  a
FONDURILOR EUROPENE  aferente PNRR - componenta C3 - Managementul
deşeurilor,  Subinvestiţia  I.1.B Construirea  de  insule  ecologice  digitalizate  din
cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta

o H.G  nr.  209/2022 pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea
cadrului institutional si financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate
Romaniei  prin  Mecanismul  de  redresare   si   rezilienta,  precum   si  pentru
modificarea si  completarea  Ordonantei  de urgenta a Guvernului nr.  155/2020
privind unele masuri pentru elaborarea Planului national de redresare si rezilienta
necesar  Romaniei  pentru  accesarea  de  fonduri  externe  rambursabile  si
nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta;

o Prevederile  H.G. 907/2016 privind etapele  de elaborare si  continutul  cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice.



o art.  44  alin.  (1)  din  Legea  nr.  273/2006 privind  finanțele  publice  locale,  cu
modificările și completările ulterioare;

o OUG nr.195/2005 privind  protectia  mediului,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;

o OUG  nr.92/2021 privind  regimul  deseurilor,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;

o OG nr.21/2021, ptivind depozitarea deseurilor;
o Strategia Integrată De Dezvoltare Urbană a Orașului Covasna aprobată prin HCL

nr. 146/2020, cu modificările și completările ulterioare;
o art. 59 din nr. Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru

elaborarea actelor normative – republicată;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) si lit. d), alin.  (4), lit. a) si f),
alin. (7), lit. i), lit.k,l  si m), art. 139, alin. (3), lit. a)  si d), coroborat cu art. 5, lit. cc)
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, 

Cu votul ,,pentru” a 13  consilieri, ,,împotrivă” - consilieri, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art.1.-   Art.  4  alin.  (2)  din HCL nr.149/2022 se  modifică  şi  va  avea
următorul cuprins: 

„Lucrările vor fi prevăzute în bugetul  local al oraşului Covasna pentru
perioada de realizare a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării.”

Art. 2 – Celelalte prevederi cuprinse în HCL nr. 149/2022 rămân neschimbate.

Art. 3 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa primarul orașului
Covasna şi aparatul de specialitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   Contrasemnează,
        VATÁNY FERENC                  SECRETAR GENERAL 

                     AL ORAȘULUI COVASNA,
            VASILICA ENEA
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