
 
ROMÂNIA

JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR. _171/2022
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a „Pârtiei

de schi Lőrincz Zsigmond” pentru iarna 2022-2023

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

Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de
specialitate,  avizul  comisiilor  de  specialitate  juridice  şi  pentru  adiministraţia
publică  locală,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor
cetăţenilor,  cele  religioase  şi  alte  drepturi  pentru  turism  şi  agrement,  protecţia
mediului, agricultară şi silvicultură şi pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia
socială, sport şi tineret, precum şi avizul de legalitate dat de secretarul general al
oraşului Covasna,

Având în vedere prevederile:
-  Ordinul  Prefectului  Judeţului  Covasna nr.  237/23.10.2020 privind
constatarea  îndeplinirii  condiţiilor  legale  de  constituirea  a  Consiliului  Local  al
Oraşului Covasna, Judeţul Covasna;
-  HG  263/2001 privind  amenajarea,  omologarea,  întreţinerea  şi  exploatarea
pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement, republicată;
-  OG 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România,
cu modificările şi completările ulterioare,
- Normelor din 5 octombrie 2001 privind omologarea, amenajarea, întreţinerea şi
exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement, aprobate prin  Ordinului
nr. 491/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare,
- art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională  în administrație publică
– republicată;

-  HCL NR. 127/2022 privind aprobarea lansării Programului local de popularizare
şi stimulare a donării de sânge pe raza UAT Oraş Covasna;



În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 139 şi art. 196
alin. (1), lit. a) și art. 243  alin. (1), lit. a) din  OUG. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1.   Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a „Pârtiei de
schi Lőrincz Zsigmond” pentru iarna 2022-2023, conform Anexei la prezenta.

Art.2.  (1)  Se  aprobă instituirea  tarifelor  de  urcare/abonamente  valabile
pentru sezonul de iarnă 2022-2023, astfel:

Tarifele de urcare:
O urcare Tronson I– 5 lei
O urcare Tronson II – 5 lei 

Abonamente:
Abonament în intervalul 10.00 – 15.00 – 35 lei/persoană 
Abonament în intervalul 15.00 – 21.00 – 45 lei/persoană 
Abonament 1 zi – 65 lei/persoană 
Abonament weekend (2 zile) – 95 lei/persoană

Garanție ecuson pentru abonamente – 5 lei/buc 
Preţul de garanţie se returnează clientului în momentul predării ecusonului.
Copiii sub 6 ani, insoțiți de adulți beneficiează de gratuitate. Elevii, studenții

(până la vârsta de 25 ani), pensionarii beneficiază de 50% de reducere din tarifele
de urcare/abonamente.

(2)Abonamentele  pentru  pârtia  de  schi  vor  fi  eliberate  de  persoanele
desemnate  de  Primarul  oraşului  Covasna  iar  sumele  încasate  vor  fi  depuse  la
caseria Primăriei oraşului Covasna zilnic, în zilele lucrătoare.

(3) Persoanele donatori de sânge pot utiliza, în mod gratuit,  Pârtia de schi
„Lőrincz Zsigmond”, cu programare prealabilă,  pentru o perioadă de o lună de la
data donării pe baza adeverinței eliberate de către Primarul orașului Covasna.



Art.3. Persoanele responsabile cu supravegherea modului de funcţionare a
pârtiei  vor  fi  Domnul  Csorba  Zoltán  şi  Domnul  Kopacz  Levente,  din  cadrul
Compartimentului Gospodărie Comunală. 

Art.4. Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei se vor ocupa Primarul orașului
Covasna şi persoanele menţionate la art.3 din prezenta.

Art.5. Cu data adoptării prezentei hotărâri se abrogă HCL nr.150/2021.

Art.6.  Prezenta  hotărâre  intră  în  vigoare  după  aducerea  ei  la  cunoştinţă
publică.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
      VATÁNY FERENC                                                             Contrasemnează,

SECRETAR GENERAL 
AL ORAȘULUI COVASNA

                                                                                      VASILICA ENEA
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