
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 116/2020 

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 60/2016 cu 

privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi consumul lunar de 

carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean 

 

 

 Consiliul Judeţean Covasna,  

întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 6 august 2020, 

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna 

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 60/2016 cu 

privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi 

pentru instituţiile publice de interes judeţean,  

având în vedere: 

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

comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Covasna,  

- Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 

pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. ____/2020 privind darea în 

administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna a unui 

bun mobil aflat în domeniul privat al Județului Covasna,  

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

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 60/2016 cu privire 

la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme și consumul lunar de carburanți pentru 

Consiliul Județean Covasna și instituțiile publice de interes județean, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. Numărul curent 1. „Direcția Generală de Asistență socială și Protecția Copilului 

Covasna” va avea următorul cuprins:  

„ 



Nr. 

crt. 
SPECIFICAŢIE 

Nr. 

autoturisme 

- buc - 

Nr. 

autoutilitare 

- buc - 

Nr. 

microbuze  

- buc - 

Cons.lună 

de carb. 

litri/auto 

1. 

Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia copilului 

Covasna 

20  1 - 

” 

2. Litera h) al numărului curent 1 va avea următorul cuprins: 

 „ 

Nr. 

crt. 
SPECIFICAŢIE 

Nr. 

autoturisme 

- buc - 

Nr. 

autoutilitare 

- buc - 

Nr. 

microbuze  

- buc - 

Cons.lună 

de carb. 

litri/auto 

h) 
Complex de Servicii 

comunitare Baraolt 

1   200 

 
 1 200 

  ” 

 Art. II. Prevederile prezentei hotărâri se aplică de la data încheierii procesului 

verbal de predare-primire a bunului prevăzut la art. 1 al Hotărâii Consiliului Județean 

Covasna nr. 115/2020 privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Covasna a unui bun mobil aflat în domeniul privat al Județului 

Covasna. 

 

Sfântu Gheorghe la 6 august  2020. 

TAMÁS Sándor 

            Preşedinte 

         Contrasemnează: 

           VARGA Zoltán 

  Secretar general al judeţului Covasna 

 
 

 

 

 

 

 
 


