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CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 156/2020 

privind aprobarea utilizării unei sume din redevența încasată în baza Contractului de 

delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în Județul 

Covasna nr. 128/28.04.2017 încheiat între Județul Covasna și S.C. ECO BIHOR SRL în 

vederea achiziționării de echipamente, precum și montarea acestora, în scopul 

modernizării și îmbunătățirii în vederea dezvoltării stației de epurare levigat de la 

Centrul de Management Integrat al Deșeurilor din comuna Boroșneu Mare, satul Leț  

pentru îndeplinirea Normativului NTPA-001 

 

Consiliul Județean Covasna, 

întrunit în ședința sa ordinară din data de 12 noiembrie 2020, 

analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Covasna 

privind aprobarea utilizării unei sume din redevența încasată în baza Contractului de 

delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în Județul 

Covasna nr. 128/28.04.2017 încheiat între Județul Covasna și S.C. ECO BIHOR SRL în 

vederea achiziționării de echipamente, precum și montarea acestora, în scopul 

modernizării și îmbunătățirii în vederea dezvoltării stației de epurare levigat de la 

Centrul de Management Integrat al Deșeurilor din comuna Boroșneu Mare, satul Leț  

pentru îndeplinirea Normativului NTPA-001, 

văzând Raportul comun al Direcției Economice și Direcției juridice și dezvoltarea 

teritoriului, precum şi avizele comisiilor de specialitate, întocmite în acest sens, 

ținând cont de: 

- adresa SC ECO Bihor SRL nr. 429/25.08.2020 înregistrată la Registratura generală 

a Consiliului Județean Covasna sub nr. 9554/27.08.2020; 

-adresa Consiliului Județean Covasna nr. nr. 9554/31.08.2020; 

- adresa SC ECO Bihor SRL nr. 494/22.09.2020, înregistrată la Registratura general 

a Consiliul Județean Covasna sub nr.10433/25.09.2020;  

-Raportul de expertiză tehnică întocmit de ROTREAT ABWASSERREINIGUNG 

Gmbh din NEUSEIERSBERG Austria,  

- adresa Consiliul Județean Covasna nr. 10433/25.09.2020;  

-Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2020, aprobat prin Dispoziția nr. 

342/2019, modificată și completată prin Dispoziția nr. 218/2020, 

în temeiul prevederilor: 

- art. 11 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și 

depozitare deșeuri în Județul Covasna nr. 128/28.04.2017 încheiat între Județul Covasna 

și SC ECO Bihor SRL,  

- art. 5 lit. d) din anexa la O.U.G. nr. 198/200 privind constituirea, alimentarea şi 

utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de 

dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară 

nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare, 

- art. 3 din H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de 

descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare, 



în baza art. 173 alin. (1) lit. f) și 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 utilizarea sumei maxime de 551.018 lei (463.040 lei, fără TVA), 

din redevența încasată în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de 

transfer, tratare și depozitare deșeuri în Județul Covasna nr. 128/28.04.2017 încheiat 

între Județul Covasna și S.C. ECO BIHOR SRL, în vederea achiziționării de 

echipamente, precum și montarea acestora, în scopul modernizării și îmbunătățirii în 

vederea dezvoltării stației de epurare levigat de la Centrul de Management Integrat al 

Deșeurilor din comuna Boroșneu Mare, satul Leț,  pentru îndeplinirea Normativului 

NTPA-001. 

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

Președintele Consiliului Județean Covasna, Direcția Economică și Direcția juridică și 

dezvoltarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Covasna. 

 

Sfântu Gheorghe, la 12 noiembrie 2020. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

                   Contrasemnează: 

  Secretar general al județului Covasna, 

            VARGA Zoltán 

 

 

 

 

 

 

 

 


