ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR. 90/2022
cu privire la aprobarea executării lucrării „Extinderea de conductă şi
branşamentul de gaze naturale redusă presiune, proiectate în regim de
medie presiune, pe strada Mikszáth Kálmán, oraşul Covasna”
Beneficiar: Engie România SA
Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de
26 mai 2022, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (15),
Analizând:
- cererea nr.8238/11.04.2022 depusă de Engie România S.A. prin S.C.
Intendo Instal S.R.L.
- referatul de aprobare a primarului înregistrată sub nr. 10154/24.05.2022;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.
10156/24.05.2022;
- avizul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea
lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
- avizul comisiei juridice şi pentru adiministraţia publică locală, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele
religioase şi alte drepturi;
- avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economică- socială, buget,
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, servicii
publice şi comerţ;
- avizul de legalitate al secretarului oraşului;
În conformitate cu prevederile:
- Ordinul 89 din 10 mai 2018 privind aprobarea normelor tehnice pentru
proiectare, executare și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale;
- art.858, art.859 şi art.874 din Legea 287/2009 privind Codul Civil,
coroborate cu prevederile Legii 123/2012 privind energia electică şi a gazelor
naturale art.109-113, art.130 alin.(2) lit.h şi art.138 alin.(2) lit.d.
În temeiul prevederilor:

- art.129 alin.(2) lit. „c”, alin.(6) lit „c”, art. 139 alin.(1), alin. (3) lit „e” şi
art.196 alin.(1) lit. ”a”, art. 243 alin (1) lit. „a” din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Cu votul ,,pentru” a 15 consilieri, ,,împotrivă” a – consilieri,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Se aprobă executarea lucrării „Extinderea de conductă şi
branşamentul de gaze naturale redusă presiune, proiectate în regim de medie
presiune, pe strada Mikszáth Kálmán, oraşul Covasna”.
Art. 2 – Lucrarea menționată la art. 1 se va realiza de către S.C. INTENDO
INSTAL S.R.L., pe imobilul situat pe strada Mikszáth Kálmán, înscris în C.F. nr.
28615 Covasna, identificat prin nr. cad. 28615, aflat în proprietatea publică a
orașului Covasna și pe imobilul situat pe strada Mikszáth Kálmán, nr. FN, înscris
în C.F. nr.30142 Covasna, identificat prin nr. cad. 30142, aflat în proprietatea S.C.
COSELITE S.R.L.
Art. 3 – Solicitantul are obligaţia să aducă terenul afectat în urma lucrărilor
de săpătură la starea iniţială de folosinţă, după finalizarea acestora.
Art. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa primarul
oraşului Covasna și beneficiarul lucrării.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
FERENCZ BOTOND
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