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    CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 
HOTĂRÂREA Nr. 16/2020 

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de 

investiție „Reparații capitale și modernizarea clădirii spitalului (corp vechi) și extindere 

clădire” 

 

 Consiliul Judeţean Covasna, 

 întrunit în ședința sa ordinară din data de 23 ianuarie 2020, 

  analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna 

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție 

„Reparații capitale și modernizarea clădirii spitalului (corp vechi) și extindere clădire”, 

 văzând Raportul Direcției juridice și dezvoltarea teritoriului, precum și Avizele 

comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Covasna, 

 având în vedere: 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru 

al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 

finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 

 ținând cont de adresa Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu 

Gheorghe nr. 621/16.01.2020, înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean 

Covasna sub nr. 445/16.01.2020, 

 în baza art. 173 alin. (3) lit. f) şi în temeiul art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarea ulterioară, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1. Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul de investiție „Reparații capitale 

și modernizarea clădirii spitalului (corp vechi) și extindere clădire”, conform anexei nr. 1. 

  Art. 2. Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de investiție „Reparații 

capitale și modernizarea clădirii spitalului (corp vechi) și extindere clădire”, conform anexei 

nr. 2. 

 Art. 3. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția 

juridică și dezvoltarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Covasna și Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe. 

 

Sfântu Gheorghe, 23 ianuarie 2020. 

 

TAMÁS Sándor 

Președinte 

Contrasemnează: 

VARGA Zoltán, 

Secretar general al județului Covasna 



 






































