
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

HOTĂRÂREA Nr. 125/2020 

privind aprobarea impactului asupra dezvoltării economice la nivel județean al 

proiectului ,,Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 114 Sânzieni-Lemnia” 

 

Consiliul Județean Covasna, 

întrunit în ședința sa ordinară din data de 27 august 2020, 

analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Covasna 

privind aprobarea impactului asupra dezvoltării economice la nivel județean al proiectului 

,,Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 114 Sânzieni-Lemnia”, 

văzând Raportul Direcției juridice și dezvoltarea teritoriului, precum și avizele 

comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Covasna, 

luând în considerare: 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/27.05.2020 privind instituirea unor 

măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de 

proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-

2027, destinat finanţării prin Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020 (POAT 

2014-2020) şi Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM); 

- Ghidul solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul 

Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, destinate pregătirii proiectelor de infrastructură 

în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes 

județean, inclusiv variantele ocolitoare și/ sau drumuri de legătură, centre de 

agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, 

inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic; 

- adresa Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru nr. 26405/28.07.2020, 

înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 8521/29.07.2020; 

în baza art. 173 alin. (1) lit. f) şi în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

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

completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă impactul asupra dezvoltării economice la nivel județean al 

proiectului ,,Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 114 Sânzieni-Lemnia”, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția juridică 

și dezvoltarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Covasna. 

 

Sfântu Gheorghe, 27 august 2020. 

TAMÁS Sándor 

Președinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán, 

Secretar general al județului Covasna 


