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CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 126/2020 

pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 86/2020 

privind atribuirea directă a lucrărilor și serviciilor de întreținere curentă pe timp de vară 

în anul 2020 a drumurilor județene către SC Drumuri și Poduri Covasna SA 

 

 

Consiliul Județean Covasna, 

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

 analizând Referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Covasna 

pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna privind 

atribuirea directă a lucrărilor și serviciilor de întreținere curentă pe timp de vară în anul 

2020 a drumurilor județene către S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A; 

raportul Serviciului de Administrare a Drumurilor Județene, precum și avizele 

comisiilor de specialitate, 

 având în vedere Referatul de necesitate nr. 63/13.02.2020 privind atribuirea în mod 

direct a lucrărilor și serviciilor de întreținere curentă pe timp de vară în anul 2020 a 

drumurilor județene către S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A., Metodologia de 

formare/actualizare a prețurilor pentru serviciile și lucrările de întreținere curentă și 

periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean,  

 văzând Procesul verbal de negociere a prețurilor/tarifelor în vederea atribuirii 

directe a lucrărilor și serviciilor de întreținere curentă pe timp de vară în anul 2020 a 

drumurilor județene către S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A înregistrat la Registratura 

generală a Consiliului Județean Covasna cu numărul 15.501/04.08.2020; 

 în conformitate cu prevederile  art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și Intrucțiunile preşedintelui 

Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr 1/2018 privind modul de interpretare a 

apilcării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile; 

 în temeiul art. 173 alin. (1), lit f), art. 182 și art. 196 alin. (1), lit. a) 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. 86/2020 

privind atribuirea directă a lucrărilor și serviciilor de întreținere curentă pe timp de vară în 

anul 2020 a drumurilor județene către SC Drumuri și Poduri Covasna SA se completează în 



sensul că după numărul curent 21 se introduc patru noi poziții, pozițiile 22-25 cu 

următorul cuprins: 

 

Nr

. 

crt. 

Denumire  Valoare fără T.V.A. 

22. Marcaj rutier transversal cu vopsea rutieră –lei/mp 29,09 

23. Marcaje rutiere longitudinale –lei/mp 24,17 

24. Completare goluri cu BAD22,4 – lei/to 349,26 

25. Covoare cu BA16- 4 cm – lei/mp 46,20 

 

 

Sfântu Gheorghe, 27 august 2020. 

          TAMÁS Sándor 

             Preşedinte 

                Contrasemnează: 

     Secretar general al județului Covasna, 

               VARGA Zoltán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


