
ROMÂNIA
JUDETUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI  COVASNA

HOTĂRÂREA NR.  187/2022
Privind aprobarea Strategiei integrate de dezvoltare urbană a orașului

Covasna pentru perioada 2021-2030, varianta actualizată din
decembrie 2022 

Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința ordinară din data de
27.12.2022 ședința  legal  constituită,  fiind  prezentă  majoritatea  consilierilor  în
functie (15) din totalul de 17 consilieri aleşi.

Analizând  Referatul de aprobare  a primarului, raportul de specialitate al
compartimentului  de  specialitate,  avizul  comisiilor  de  juridică 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 şi pentru turism şi agrement, protecţia mediului,
agricultură şi silvicultură şi precum și avizul de legalitate dat de secretarul orasului.

În baza prevederilor: 
-  HG  nr.  571/2019  privind  aprobarea  Strategiei  pentru  dezvoltarea  turismului

balnear;
-  Art.  59  din  Legea  nr.  24  din  27  martie  2000  privind  normele  de  tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
- HCL NR. 119/2022 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al
Oraşului Covasna pentru perioada 2021-2030 varianta Iulie 2022
        Având în vedere:
-  HCL  nr.  146/2020 cu  privire  la  aprobarea Strategiei  Integrate  de  Dezvoltare
Urbană a orașului Covasna pentru perioada 2021 - 2027.
- Procesul – verbal de predare – primire nr. 19.228/15.12.2020;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “e”, art. 139 alin. (3) lit. “e”,
art. 196 alin. (1) lit. “a” din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019- privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Cu votul ,,pentru” a  15 consilieri ,,împotrivă” a – consilieri, 

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1.  –  Se aprobă forma actualizată  a  Strategiei  integrate  de  dezvoltare
urbană a orașului Covasna, aprobată prin HCL nr. 146/2020, precum şi extinderea

http://www.primariacovasna.ro/fileadmin/documents/ro/hotarari/2020/Strategia_Covasna_2021_2027_anexa_la_HCL_146.2020.pdf
http://www.primariacovasna.ro/fileadmin/documents/ro/hotarari/2020/Strategia_Covasna_2021_2027_anexa_la_HCL_146.2020.pdf


perioadei de analiză şi de aplicabilitate acesteia până la 2030, conform anexei parte
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Anexa la HCL nr.
146/2020 se modifică conform anexei  la prezenta şi se înlocuieşte cu aceasta.

      (2) La data intrării  în vigoare a prezentei se modifică în mod
corespunzător perioada de valabilitate prevăzut în  HCL nr. 146/2020, în sensul că în
loc de 2021-2027 se va scrie 2021-2030. 

Art.  3. –  Cu  îndeplinirea  prevederilor  prezentei  hotărâri  se  încrediţează
Primarul oraşului Covasna prin aparatul de specialitate. 
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	- HG nr. 571/2019 privind aprobarea Strategiei pentru dezvoltarea turismului balnear;

