
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
     

HOTĂRÂREA  NR.   5/2023
privind declararea proiectului „Extinderea rețelelor de canalizare menajeră
și de alimentare cu apă în aglomerarea Covasna” ca fiind  investiție publică

de interes local

 Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă extraordinară
ordinară din data de 5 ianuarie 2023 şedinţă legal constituită, fiind prezentă
majoritatea consilierilor în funcţie (11) 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
precum şi avizul de legalitate al secretarul general al oraşului.

În conformitate cu prevederile: 
- Art. 476 alin(1) lit e din Legea 227/2015- Codul fiscal, cu modificările

și completările ulterioare;
-HCL nr. 188/2022 privind aprobarea proiectului „Extinderea rețelelor

de canalizare  menajeră  și  de  alimentare  cu  apă  în  aglomerarea  Covasna”  si
depunerii  lui  prin  Operatorul  Regional  Gospodărie  Comunală  S.A în  cadrul
programului  PLANUL  NATIONAL  DE  REDRESARE  SI  REZILIENTA  -
COMPONENTA 1: MANAGEMENTUL APEI, INVESTIȚIA 1 - Extinderea
sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori
echivalenți,  prioritizate  prin  Planul  accelerat  de  conformare  cu  directivele
europene

- Art. 4, alineatele 1 și 4 , art. 8, art. 9 alin. (4) litera c) din  Legea nr.
51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;

- art. 10 alin. (1) lit b), art. 11 alin. (3) litera g),  art. 12 alin. (1) lit. a) și
art. 37 alin. (1) din  Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă
şi canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

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

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) si lit. d), alin.  (4), lit. a)
si f), alin. (7), lit. i), lit.k, m  si n), art. 139, alin. (1),  din  OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 



Cu votul ,,pentru” a   11 consilieri, ,,împotrivă”  - consilieri, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E:
  

Art.unic.  (1) -  Se declară   proiectul  „Extinderea rețelelor  de  canalizare
menajeră și de alimentare cu apă în aglomerarea Covasna” ca fiind investiție
publică de interes local, cu impact major asupra nivelului de trai al cetățenilor
orașului Covasna, însușit prin HCL nr. 188/2022 privind aprobarea proiectului
„Extinderea  rețelelor  de  canalizare  menajeră  și  de  alimentare  cu  apă  în
aglomerarea  Covasna”  si  depunerii  lui  prin Operatorul  Regional  Gospodărie
Comunală S.A în cadrul programului PLANUL NATIONAL DE REDRESARE
SI  REZILIENTA  -  COMPONENTA  1:  MANAGEMENTUL  APEI,
INVESTIȚIA 1 - Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai
mari  de  2  000  de  locuitori  echivalenți,  prioritizate  prin  Planul  accelerat  de
conformare cu directivele europene.
               (2) – Ceritficatul de urbanism și autorizația de construcție ce vor fi
solicitate de către S. C. Gospodărie Comunală S.A., pentru lucrările necesare
implementării  investiției  publice  de  interes  local  „Extinderea  rețelelor  de
canalizare menajeră și de alimentare cu apă în aglomerarea Covasna”, vor
fie eliberate cu scutirea de taxele aferente.
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