
ROMÂNIA       

JUDEȚUL COVASNA 

      CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 79/2022     

privind aprobarea documentaţiei de atribuire privind închirierea, prin 

licitație publică, a unui număr de 38 de locuri de parcare în zonele de 

reședință ale orașului Covasna 

 

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă extraordinară din data 

de 13 mai 2022, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în 

funcţie (11), 

 

Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de 

specialitate, avizele 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 şi pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea 

lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 

avizul dat de secretarul general al orașului, 

 

Având în vedere: 

- Hotărârea Consiliului local al oraşului Covasna nr. 47/2009 cu privire la 

administrarea parcărilor din oraşul Covasna, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

În conformitate cu prevederile:  

- art. 87 alin. (1), alin. (3) şi alin. (5) din O.U.G. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările ş completările ulterioare; 

- art. 1 coroborat cu art. 3 alin. (1) lit. i), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) lit. a), 

art. 11, art. 14, art. 18, art. 19, art. 20, art. 27, art. 28, art. 29 şi art. 39 din O.G. 

nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

- art. 333 şi urm. din OUG O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările ş completările ulterioare, coroborat cu art. 67 alin. (3) al Legii nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 



- art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată; 

- Pct. 1.3.3 din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a oraşului 

Covasna pentru perioada 2021 – 2027, aprobat prin HCL 146/2020. 

 

În temeiul prevederilor art. 129  alin. (2), lit. „c” şi „d”, alin. (6) lit. a), alin. 

(7) lit. „n”,  art. 139 alin. (3), art. 140 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit ”a” și art. 

243 alin. (1) din  O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările ş completările ulterioare; 
 

Cu votul “pentru” a 11 consilieri, “împotrivă” a – consilieri, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

           Art. 1. – (1) Se aprobă documentația de atribuire privind închirierea, prin 

licitație publică, a unui număr de 38 locuri de parcare în zonele de reședință ale 

orașului Covasna conform anexelor 1-3 la prezenta. 

 

              (2) Cele 38 (treizeci şi opt) de locuri de parcare sunt identificate 

conform schițelor C,F,H,I,K,L,M,O la caietul de sarcini. 

 

           Art.2. – Prețul de pornire la licitație este 100 de lei/an/ loc parcare, iar pasul 

de supralicitare este de 5% din valoarea prețului de pornire. 

 

           Art.3. - Comisia pentru închirierea, prin licitație publică cu strigare, a 

locurilor de parcare in zonele de reședință a orașului Covasna este desemnată prin 

Dispoziția primarului orașului Covasna nr. 351 din 2021. 

 

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa Primarul 

orașului, prin aparatul de specialitate și membrii comisiei. 

 
 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  Contrasemnează,  

        FERENCZ BOTOND  SECRETAR GENERAL

  AL ORAȘULUI COVASNA, 

  VASILICA ENEA 


