
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂREA  NR.   32/2023
Privind aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții “Viabilizare zona turistica si
sportiva Orasul Covasna”

 Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din
data de 28 februarie 2023 şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea
consilierilor în funcţie (16) din totalul de 17 consilieri locali aleşi,  

Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului
de specialitate, avizul comisiilor de specialitate pentru programe de dezvoltare
economică  –  socială,  buget,  finanțe,  administrarea  domeniului  public  și
privat al orașului, servicii publice și comerț,  juridice 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 de legalitate al secretarului general al orașului.

În conformitate cu prevederile: 
-  art.  7  din  H.G. nr.  907 din 29 noiembrie  2016 privind etapele  de

elaborare  şi  conţinutul-cadru  al  documentaţiilor  tehnico  economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice,

Ţinând cont de:
- HCL nr. 145 din 2022 cu privire la aprobare P.U.Z. – AMENAJARE

ZONĂ  TURISTICĂ  ȘI  SPORTIVĂ,  ORAŞUL  COVASNA,  JUDEȚUL
COVASNA

- Strategia Integrată De Dezvoltare Urbană a Orașului Covasna aprobată
prin HCL nr. 146/2020, cu modificările și completările ulterioare;

-  HCL  Nr.  44/2020 privind  predarea  către  Ministerul  Dezvoltării
Regionale,  Administrației  Publice  prin  Compania  Naţională  de  Investiţii
“C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării
obiectivului  de  investiţii  Proiect  tip  -  „Construire  baza  sportiva  tip  1,oraș
Covasna,  DN13E,  Km  61+650-61+810,  judeţul  Covasna”,  cu  modificările
ulterioare;

-  NR.  89/2021  cu  privire  la  predarea  către  Ministerul  Dezvoltării,
Lucrărilor  Publice  și  Administrației  prin  Compania  Naţională  de  Investiţii
“C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării
obiectivului de investiţii - „Construire Sală de sport cu tribună 180 locuri” –
Proiect tip, oraș Covasna, DN13E, km 61+650-61+810, județul Covasna”; 



În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) si lit. d), alin.  (4), lit. a)
si  f),  alin. (7), lit.  n), art.  139, alin. (3), lit.  a)  si  d) din  OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Cu votul ,,pentru” a 16 consilieri, ,,împotrivă”     consilieri, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E:
  

Art.1. -  Se  aprobă  Studiul  de  Fezabilitate  pentru  obiectivul  de
investiții “Viabilizare zona turistica si sportiva Orasul Covasna”, conform
anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           Art.2. – Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai investiției
“Viabilizare zona turistica si sportiva Orasul Covasna”, conform anexei 2  ,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  3 –  Cu aducerea la  îndeplinire a prezentei  se  va ocupa primarul
orașului Covasna prin aparatul de specialitate.
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