
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
     

HOTĂRÂREA Nr. 169/2022
privind aprobarea realizării şi cofinanţării obiectivului de investiții

„Alimentarea cu gaze naturale a locului de consum DN 13E, km 61+650+61+810,
Nr. FN, localitatea Covasna, județul Covasna”

 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:

- Cererea de racordare la sistemul de distribuţie nr. 209972731 /20.07.2022;
- Referatul de necesitate nr. 800 din 14.12.2022, întocmit de Administratorul

Public al oraşului Covasna, şi avizat de către Primarul oraşului Covasna;
- Avizul tehnic de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale Nr.

13395049/ 13.10.2022;
- Solutia tehnica de racordare la sistemul de distributie a gazelor natural
- Oferta racordare nr.209972731;
-  HCL NR. 44/2020 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale,

Administrației  Publice  prin  Compania  Naţională  de  Investiţii  “C.N.I.”  S.A.,  a
amplasamentului  şi  asigurarea  condiţiilor  în  vederea  executării  obiectivului  de
investiţii  Proiect  tip  -  „Construire  baza  sportiva  tip  1,oraș  Covasna,  DN13E,  Km
61+650-61+810, judeţul Covasna” modificată prin HCL 85/2020;

-  HCL  NR.  89/2021 Cu  privire  la  predarea  către  Ministerul  Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”
S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de
investiţii - „Construire Sală de sport cu tribună 180 locuri” –Proiect tip, oraș Covasna,
DN13E, km 61+650-61+810, județul Covasna”

În conformitate cu:
- Ordinul Preşedintelui  ANDR nr. 7/2022 pentru aprobarea Regulamentului

privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;
- art. 98 pct 452 art. 121, art. 151 alin. (1)2,  art. 160 alin. (1) din  Legea nr.

123/2012 energiei  electrice  şi  a  gazelor  naturale  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;

- art. 44 alin. (l) din  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificrile și completările ulterioare.



În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b), si lit. d), alin.  (4), lit. d),
alin. (7) lit.  k) şi n) art. 139, alin. (3), lit. a)  si e) 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.-  (1) Se aprobă realizarea obiectivului de investiții „Alimentarea cu
gaze  naturale  a  locului  de  consum  DN  13E,  km  61+650+61+810,  Nr.  FN,
localitatea  Covasna,  județul  Covasna” şi  cofinanţarea  acestuia  cu  suma  de
70.323,05 Lei cu TVA, echivalentă cotei de 30.21% din lucrări de proiectare şi
execuţie şi cu suma de 33.091,71 lei cu TVA, echivalentă cotei de 100% din tarif
de racordare. 

(2)  UAT  Oraș  Covasna  se  angajează  să  finanțeze  toate  cheltuielile
necesare obţinerii avizelor pentru realizarea obiectivului de investiții, prevăzut la alin.
(1). 

Art. 2 –  Se aprobă încheierea  contractului de cofinanțare pentru realizarea
investiției  „Alimentarea  cu  gaze  naturale  a  locului  de  consum  DN  13E,  km
61+650+61+810, Nr. FN, localitatea Covasna, județul Covasna”  , cu Distrigaz Sud
Rețele  S.R.L.,  operator  al  sistemului  de  distribuţie  a  gazelor  naturale  şi  ENGIE
România SA, în calitate de cofinanţator a extinderii, conform modelului prevăzut în
Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  3 –  Se  aprobă  încheierea  contractului  de  racordare  la  sistemul  de
distribuţie a gazelor naturale în vederea realizării investiției „„Alimentarea cu gaze
naturale a locului de consum DN 13E, km 61+650+61+810, Nr. FN, localitatea
Covasna, județul Covasna” cu Distrigaz Sud Rețele S.R.L., operator al sistemului de
distribuţie a gazelor naturale şi ENGIE România SA, titular al dreptului de proprietate
a activelor aferente sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, conform modelului
prevăzut în Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 – Se împuternicește Primarul oraşului Covasna să semneze contractual
de cofinanțare pentru extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale, contractul
de racordare la  sistemul de distribuţie a gazelor natural,   prevăzute la  art.  2 şi  3,
precum  și  a  tuturor  actelor  și  documentelor  care  vor  fi  încheiate  în  legătură  cu
lucrările  de racordare şi extindere a rețelei de distribuție gaze naturale la locul de
consum DN 13E, KM 61+650+61+810, Nr. FN, localitatea Covasna, județul Covasna.

Art. 5 – 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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