
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR. 175/2022
privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 din Hotărârea Consiliului

Local nr. 139/2021 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea și
funcționarea Cimitirului Public din Orașul Covasna

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 totalul de 17 consilieri aleşi,

Analizând  referatul  de  aprobare  al  primarului,  raportul  compartimentului  de
specialitate, avizul comisiilor de specialitate pentru programe de dezvoltare economică –
socială,  buget,  finanțe,  administrarea  domeniului  public  și  privat  al  orașului,  servicii
publice  și  comerț,  juridică şi  pentru  administraţia  publică  locală,  apărarea  ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi alte drepturi, și
pentru  amenajarea teritoriului şi  urbanism, realizarea lucrărilor publice, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum și avizul de legalitate dat de secretarul
general al orașului,

 În conformitate cu prevederile: 
- art. 3 alin (1) lit. m și art. 5 pct.1 lit. g din O.G. nr. 71 din 29 august 2002

privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului
public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederile art. 129 alin. (2) lit. „c” și „d”, alin. (6) lit. „a”, alin. (7) lit.
„s”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a” și art. 243 alin. (1) lit. „a” din
OUG  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și  completările
ulterioare,

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

                                    H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.  1 –-Termenul  prevăzut  la  art.  3 din  Hotărârea  Consiliului  Local  nr.
139/2021  cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea
Cimitirului Public din Orașul Covasna se prorogă până la la data de 1 ianuarie 2024.



Art. 2– Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa primarul orașului prin
aparatul de specialitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                      
         VATÁNY FERENC
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                                                                SECRETAR GENERAL
                                                          AL ORASULUI COVASNA,

                                                                       VASILICA ENEA
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