
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR. 38/2023
privind modificarea şi completarea HCL NR. 78/2021 cu privire la solicitarea de

trecere a  imobilului situat în  str. Gabor Aron nr. 10 din domeniul public al statului
şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice -D.G.R.F.P Brașov,  în

domeniul public al oraşului Covasna, județul Covasna

 Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de
28.02.2023 şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie (16)
din totalul de 17 consilieri locali aleşi,

Analizând  referatul  de  aprobare  al   primarului,  raportul   compartimenului  de
specialitate,  avizul  comisiilor  de  specialitate  juridice şi  pentru  adiministraţia  publică
locală,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţenilor,  cele
religioase şi alte drepturi, şi pentru programe de dezvoltare economică- solcială, buget,
finanţe,  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al  oraşului,  servicii  publice  şi
comerţ, precum și avizul de legalitate al secretarului general al  oraşului;

Adresa  Ministerului  Finanţelor  Publice  -D.G.R.F.P  Brașov  nr.  3370/27.02.2023
înregistrată la Primăria orașului Covasna sub nr. 5343/28.02.2023;

În conformitate cu prevederile:
-  art.  292  alin  (1),  alin  (3)  –  alin.  (6)   OUG  nr.  57/2019 privind  Codul

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 59 şi art. 60 din  Legea nr. 24 din 27 martie 2000  privind normele de

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

În baza  prevederilor art.129 alin.(2) lit.”d”, alin. (7) lit. “p” art. 139 alin. (2), 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 și completările ulterioare;

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. – Art. 1 alin. (2) din HCL nr. 78/2021 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Imobilul menționat la alin. (1)  se va declara bun de interes public local după

adoptarea hotărârii Guvernului privind trecerea lui din domeniul public al statului şi din
administrarea Ministerului Finanţelor Publice -D.G.R.F.P Brașov,  în domeniul public al
oraşului Covasna, județul Covasna.”

                    
            Art.2 – După articolul 6 din HCL nr. 78/2021 se introduce un nou articol, articolul
7 cu următorul cuprins:

 „Art. 7 – Consiliul local al oraşului Covasna îşi asumă obligaţia asigurării surselor
de finanţare necesare funcţionării imobilului  prevăzut la art.  1,  ca sediu al Primăriei



oraşului  Covasna,  precum  şi  cele  necesare  lucrărilor  de  reparaţii,  modernizare  şi
reabilitare energetică ale acestuia.”

 
     Art.3 – Celelalte prevederi ale HCL nr. 78/2021 rămân neschimbate. 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      Contrasemnează,
NEAGOVICI-VASILE CĂTĂLIN                              SECRETAR GENERAL 

                                                                   AL ORAȘULUI COVASNA,
                                                                                          VASILICA ENEA
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