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Hotărârea nr. 28/2022 
privind aprobarea Proiectului tehnic si a detaliilor de execuție pentru 

obiectivul de investiții: „MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT 

PRIN EFICIENTIZAREA INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC 

ÎN ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA” 
 

 

 Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința extraordinară din 

data de 24 februarie 2022, ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea 

consilierilor în functie (17). 

Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de 

specialitate, avizul comisiilor de specialitate, respectiv avizul de legalitate dat de 

secretarul general al orasului, 

 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice local, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-  H.G. nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al 

documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice; 

Având în vedere: 

- Hotărârea nr. 84/ 10 iulie 2020 privind participarea la Programul privind 

sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în 

infrastructura de iluminat public pentru proiectul: „MODERNIZAREA 

SISTEMULUI DE ILUMINAT PRIN EFICIENTIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL COVASNA, 

JUDEȚUL COVASNA” 

- Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 366/IGES/02.08.2021 încheiat 

între Administrația Fondului pentru Mediu și UAT Covasna, cu modificările 

ulterioare, care are ca obiect finanțarea obiectivului de investiții: 

„MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PRIN EFICIENTIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL COVASNA, 

JUDEȚUL COVASNA” 

 

 

 



 În baza: 

- art. 129 alin. (2) lit. „b” și „d”, alin. (7) lit. „k”, art. 139, alin. (3) lit. „a” si 

„e”, art. 196 alin. (1), lit. „a” si art. 243 alin. (1) lit. a) din – ORDONANŢĂ DE 

URGENŢĂ nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare 

 Cu votul “pentru” a 17 consilieri, “împotriva” a - consilieri și “abțineri” a 

- consilieri, 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

ART. 1. – Se aprobă Proiectul tehnic și detaliile de execuție pentru 

obiectivul de investiții: „MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT 

PRIN EFICIENTIZAREA INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC ÎN 

ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA”, întocmite de către S.C. Term 

SRL, anexă la prezenta hotărâre. 

 

ART. 2. Cu aducerea la îndeplinire al prevederilor prezentei hotărâri se va 

ocupa primarul orașului Covasna, prin aparatul de specialitate. 
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