
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 97/2020 

pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 147/2019 privind reorganizarea și funcționarea Comisiei tehnico 

- economice a Consiliului Judeţean Covasna 

 
Consiliul Judeţean Covasna, 

întrunit în şedinţa ordinară din data de 18 iunie 2020, 

analizând Referatul de aprobare al Vicepreședintelui Consiliului Județean 

Covasna, domnul Grüman Róbert-Csongor, pentru modificarea și completarea anexei 

nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 147/2019 privind reorganizarea și 

funcționarea Comisiei tehnico - economice a Consiliului Judeţean Covasna, 

văzând Raportul Direcției urbanism și administrativ, precum și Avizele comisiilor 

de specialitate din cadrul Consiliului Județean Covasna, 

- art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

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, 

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile 

care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19; 

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

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

completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Articol unic.  Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 147/2019 

privind reorganizarea și funcționarea Comisiei tehnico - economice a Consiliului 

Judeţean Covasna, se modifică și se completează după cum urmează: 

1. La articolul  7 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(2) Convocarea la şedinţă se va face pe bază de convocator, cu cel puţin 2 zile 

înainte de data şedinţei, cu excepția cazurilor de urgență, când convocarea se poate face 

în ziua anterioară ședinței; convocarea va cuprinde ordinea de zi propusă în prealabil 

de secretarul Comisiei. Convocatorul va fi comunicat membrilor Comisiei prin e-mail, 

fax, whatsapp sau prin orice alte modalități de comunicare electronică.” 

2. La articolul 7, după alineatul (2) se introduc două alineate noi, alineatele (3) și 

(4), cu următorul cuprins:  



 „(3) Ședințele Comisiei se pot desfășura și prin mijloace electronice, în sistem de 

tele sau videoconferință cu asigurarea posibilității exprimării voturilor.” 

 (4) În cazul ședințelor Comisiei desfășurate prin mijloace electronice, în sistem de 

tele sau videoconferință, votul în Comisie se realizează prin apel nominal sau prin 

ridicare de mână. Secretarul Comisiei va consemna în procesul-verbal al ședinței votul 

fiecărui consilier, iar procesul-verbal întocmit de acesta va fi semnat ulterior de membrii 

Comisiei, când este posibil.” 

 

Sfântu Gheorghe, 18 iunie 2020. 

 

 

                       TAMÁS Sándor 

 Preşedinte 

      Contrasemnează: 

     VARGA Zoltán 

Secretar general al județului Covasna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


