
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 93/2020 

pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 79/2019 

privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la 

bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de 

investiție „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 pe drumul județean DJ 131 cu pod provizoriu, localitatea Aita 

Mare, județul Covasna” 

 

 Consiliul Judeţean Covasna,  

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

 analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Covasna  

pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 79/2019 

privind  asigurarea finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la 

bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală pentruobiectivul de investiție 

„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 pe drumul județean DJ 131 cu pod provizoriu, localitatea Aita Mare, județul 

Covasna”; 

având în vedere: 

- Raportul Serviciului de administrare a drumurilor județene, precum și avizele  

comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Covasna,  

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

ulterioare, 

- 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; 
în baza art. 173, alin. (3), lit. „a” şi în temeiul art. 182, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Articol unic. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 79/2019 

privind  asigurarea finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la 

bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală pentruobiectivul de investiție 

„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 pe drumul județean DJ 131 cu pod provizoriu, localitatea Aita Mare, județul 

Covasna” se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 1. Se aprobă asigurarea finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează 

de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală în sumă de 1.955.287,26 lei 

pentru obiectivul de investiție „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 pe drumul județean DJ 131 cu pod provizoriu, localitatea Aita Mare, județul 

Covasna”.  ” 

 

Sfântu Gheorghe, la 18 iunie 2020. 

 

 

                             TAMÁS Sándor 

                                  Președinte 

             Contrasemnează, 

             VARGA Zoltán 

  Secretar general al judeţului Covasna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


