
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 92/2020 

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 38/2017 

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor 

tehnico – economici pentru investiția „Demolare Pod Metalic existent și construire pod 

nou peste pârâul Aita la km 9+951 și reamenajarea intersecției între drumul județean DJ 

131 și drumul județean DJ 121A, devierea circulației de pe drumul județean DJ 131, cu 

pod provizoriu, localitatea Aita Mare, județul Covasna”  

 

 

Consiliul Județean Covasna, 

întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 18 iunie 2020, 

       analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna 

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 38/2017 

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor 

tehnico – economici pentru investiția „Demolare Pod Metalic existent și construire pod 

nou peste pârâul Aita la km 9+951 și reamenajarea intersecției între drumul județean DJ 

131 și drumul județean DJ 121A, devierea circulației de pe drumul județean DJ 131, cu pod 

provizoriu, localitatea Aita Mare, județul Covasna”,  

văzând Raportul Serviciului de administrare a drumurilor județene, 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. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al 

documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de 

intervenții, raportat la art. 15 lit. b) din 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, 
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național 

de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1851/2013 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 

pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

- art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 

normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare; 



  ținând cont de avizul Comisiei tehnico-economice a Consiliului Judeţean Covasna 

nr. 16/09.06.2020, 

în baza art. 173 alin. (5) lit. c) și în temeiul art. 182 alin. (1) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. I. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 38/2017 privind 

aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico – 

economici pentru investiția „Demolare Pod Metalic existent și construire pod nou peste 

pârâul Aita la km 9+951 și reamenajarea intersecției între drumul județean DJ 131 și 

drumul județean DJ 121A, devierea circulației de pe drumul județean DJ 131, cu pod 

provizoriu, localitatea Aita Mare, județul Covasna” se modifică și se înlocuiește cu anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. II. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr  76/2019 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr. 38/2017 privind aprobarea Documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico – economici pentru investiția „Demolare 

Pod Metalic existent și construire pod nou peste pârâul Aita la km 9+951 și reamenajarea 

intersecției între drumul județean DJ 131 și drumul județean DJ 121A, devierea circulației 

de pe drumul județean DJ 131, cu pod provizoriu, localitatea Aita Mare, județul Covasna”. 

 

Sfântu Gheorghe, la 18 iunie 2020. 

             TAMÁS Sándor 

    Preşedinte 

 

            Contrasemnează: 

             VARGA Zoltán 

  Secretar general al judeţului Covasna  

 

 

 
 


