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HOTĂRÂREA NR. 30/2022  

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor de gestionare a 

deșeurilor în județul Covasna 

 

 

Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința extraordinară din 

data de 24 FEBRUARIE 2022 ședință legal constituită, fiind prezentă 

majoritatea consilierilor în funcție (17)  

 Analizând Referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului 

de specialitate, avizul de legalitate al secretarului general precum și avizele 

comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Covasna privind 

aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor de gestionare a deșeurilor în 

județul Covasna, 

Având în vedere:  

- art. 8 alin. (3) lit. a) și art. 9 alin (1) lit. b) și e) din Legea nr. 51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 

- Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

- Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei 

naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități 

publice, 

- art. 5 alin. (1) lit. a) și alin.(2) lit. a), art. 17 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. 

a), art. 18 alin. (1) pct. 3 și art. 22 din Statutul Asociației de dezvoltare 

intercomunitară ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul 

Covasna”,  

- Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de 

Management al Deșeurilor” nr. 508/14.10.2021 înregistrată la noi sub nr. 

16.007/25.10.2021, 

Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, republicată; 

În temeiul art. 129, alin. (2), alin. 4 lit. e), art. 139 alin. (3) lit. d), alin. 14 

și ale art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 din Ordonanța de Urgență a 



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

completările ulterioare, 

Cu votul pentru a 17 consilieri, împotrivă - consilieri 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Strategia de dezvoltare a serviciilor de gestionare a 

deșeurilor în județul Covasna conform anexei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 

 Art.2. Se mandatează domnul Gyero Jozsef, primarul orașului Covasna, 

reprezentantul UAT Covasna în Adunarea Generală a Asociației de dezvoltare 

intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul 

Covasna”, să voteze în favoarea adoptării Strategiei de dezvoltare a serviciilor 

de gestionare a deșeurilor în județul Covasna, în forma prevăzută în anexa la 

prezenta. 

 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Management al 

Deșeurilor în Județul Covasna  și Orașul Covasna. 

 

Art. 4. În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei Strategii județene 

orașul Covasna va publica spre consultare publică propria Strategie de 

dezvoltare a serviciilor de gestionare a deșeurilor având la bază Strategia 

Națională și Strategia Județeană. 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ, 

BOCAN IOAN - MARCEL                                  SECRETAR GENERAL 

    AL ORAŞULUI COVASNA, 

                                                                                      VASILICA ENEA 


