
ROMÂNIA 

JUDETUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI  COVASNA 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 19/2022   
cu privire la aprobarea alocării, prin transfer, a sumei de 151.099,07 lei pentru 

introducerea rețelei de apă potabilă și a canalizării menajere pe strada 

Luceafărului 

 

 

Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința ordinară din data de 

11.02.2022, ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcție 

(16). 

Analizând referatul de aprobare  al primarului orașului Covasna, raportul 

compartimentului de specialitate,  comisiile de specialitate pentru programe de 

dezvoltare economică – socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și 

privat al orașului, servicii publice și comerț precum și avizul de legalitate al 

secretarului general al orașului, 

 

În conformitate cu: 

- art. 44 alin. (1) și (4) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 18 alin. (1) și art. 20-25 din Legea nr. 241/2006 a serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- HCL 141/2021 cu privire la aprobarea documentaţiei de avizare a 

lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici, a cererii de finanțare și a 

devizului general estimativ, pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare strazi oras 

Covasna 2018-Reabilitare sistem rutier si canalizare pluviala in străzile Podului, 

Plevnei, Butykák, Ady Endre, Bartók Béla, Mihai Eminescu, Luceafărului”; 

- HCL nr. 120/2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu 

apă și de canalizare către S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. – Sfântu-

Gheorghe  

           

 În baza  prevederilor  art.129 alin (1 ) , alin.(2 ) lit.b si (c) alin 4 lit (d) si alin (6) 

lit.(c), art. 139 alin (3 ) lit.(e) si art.196 alin.(1) lit.(a ) din OUG 57 /05.07.2019 privind 

Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare; 



 

      Cu votul “pentru” a 16 consilieri, “împotriva” a - consilieri, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1 – Se aprobă antecalculația F3 – Lista cu cantități de lucrări pe categorii de 

lucrări  “Rețea de apă potabilă și a canalizare menajeră  pe strada Luceafărului, 

oraș Covasna”, conform anexelor  nr. 1 și  nr. 2 la prezenta. 
 

Art. 2 – (1) Se aprobă alocarea din bugetul local, prin transfer, a sumei 151.099,07 

lei pentru lucrarea “Rețea de apă potabilă și a canalizare menajeră  pe strada 

Luceafărului” oraș Covasna” ce va fi executată în regie proprie de către  Operatorul 

Regional S.C Gospodărie Comunală S.A., în urma încheierii unui contract de 

conlucrare între părți.  

             (2) Termenul de realizare a lucrării este de 2 ani de la data încheierii 

contractului. 

 

Art. 3 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa Primarul orașului, prin 

aparatul de specialitate și S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. 
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