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Raportul anual 

 cu privire la stadiul realizării măsurilor aferente anului 2021 cuprinse în Planul de 

menținere a calității aerului în județul Covasna 2020-2025 



Raportul anual privind stadiul realizării măsurilor aferente anului 2021 cuprinse în  

PLANUL DE MENŢINERE A CALITĂŢII AERULUI ÎN JUDEŢUL COVASNA 2020-2025 

 

 

 

 

Măsura 

Perioada 

sau 

termenul 

de 

finalizare 

Responsabil 

 

Mod/Stadiu de realizare  

în anul 2021 

  

 

Modernizări / extinderi drumuri 

Modernizare transport 

 

 

Modernizări 5,84 km drumuri de 

pământ și pietruite 

(Comuna Sânzieni) 

2023 

Primăria 

comunei 

Sânzieni 

A fost realizat 2,00 km de 

modernizare de drumui locale 

în valoare de 5,40 milioane lei 

din programul PNDL. 

Modernizări 37,5 km drumuri oraș 

(asfaltare și modernizare drumuri de 

interes local, faza II) 

(Oraşul Întorsura Buzăului) 

2020 

Primăria 

orașului 

Întorsura 

Buzăului 

Proiect implementat, finalizat 

în 99%. 

Pod peste râul Buzău, zona Castelului 

(Oraşul Întorsura Buzăului) 

2021 

Primăria 

orașului 

Întorsura 

Buzăului 

Proiect elaborat şi depus 

pentru finanţare la C.N.I. 

Modernizare 7,20 km străzi sat Chilieni 

(Municipiul Sfântu Gheorghe) 

 

 

2020-2023 

 

 

 

Primăria 

municipiului 

Sfântu 

Gheorghe 

Inclus în proiectul de buget al 

anului 2022, respectiv în 2020 

a sost depusă solicitare de 

finanţare de la C.N.I., iar în 

2021 propus spre finanţare 

prin programul Anghel 

Saligny. 

Modernizare 3,45 km străzi sat Coșeni  

(Municipiul Sfântu Gheorghe) 

2022-2023 

Primăria 

municipiului 

Sfântu 

Gheorghe 

Inclus în proiectul de buget al 

anului 2022, respectiv în 2020 

a sost depusă solicitare de 

finanţare de la C.N.I., iar în 

2021 propus spre finanţare 

prin programul Anghel 

Saligny. 

 

 



 

Amenajare tramă stradală în extindere 

intravilan cartierul Fermei  

(Municipiul Sfântu Gheorghe) 

 
2020-2025 

Primăria 

municipiului 

Sfântu 

Gheorghe 

Situaţia juridică a terenului 

străzii Fermei s-a clarificat 

(este un drum de exploatare, 

care poate fi pietruit de către 

administraţia publică locală). 

Majoritatea străzilor au intrat 

în proprietate privată al 

municipalităţii, urmează 

trecerea lor în proprietate 

publică. 

 

 

Realizare variantă de ocolire DN12  

(Municipiul Sfântu Gheorghe) 

 

2020 - 2022 

Primăria 

municipiului 

Sfântu 

Gheorghe 

Achiziţia publică pentru 

PT/executant este finalizată. 

Este în curs de execuţie 

lucrarea. 

 

Achiziționare 24 buc. autobuze electrice  

(Municipiul Sfântu Gheorghe) 

 

2020-2023 

Primăria 

municipiului 

Sfântu 

Gheorghe 

În curs de achiziţie publică. 

 

Dezvoltarea infrastructurii necesare 

utilizării autovehiculelor electrice și 

hibride – 100 stații 

(Municipiul Sfântu Gheorghe) 

2020-2025 

Primăria 

municipiului 

Sfântu 

Gheorghe 

În curs de achiziţie publică 

realizare P.T. 

 

Implementare sisteme de management 

al traficului  

(Municipiul Sfântu Gheorghe) 

 

2021-2025 

Primăria 

municipiului 

Sfântu 

Gheorghe 

În curs de achiziţie publică 

realizare P.T. 

 

Reabilitare / eficientizare termică 

 

Reabilitare, modernizare, extindere și 

dotare ateliere școlare Liceul 

Tehnologic Nicolae Bălcescu,  Întorsura 

Buzăului, judeţul Covasna 

(Oraşul Întorsura Buzăului) 

 
2020 

Primăria 

orașului 

Întorsura 

Buzăului 

Proiectul a fost depus pe POR 

2014-2020, Axa 10, a fost 

respins din cauza lipsei 

documentelor de 

proprietateale atelierelor. De 

atunci s-a clarificat situaţia 

proprietăţii şi se intenţionează 

redepunerea la PNRR. 

 

 

 



 

 

Reabilitare Centru Multifuncțional 

(Oraşul Întorsura Buzăului) 

 

2020-2025 

Primăria 

orașului 

Întorsura 

Buzăului 

Proiectul a fost depus pe POR 

2014-2020, Axa 13, a fost 

respins din cauza lipsei 

documentelor de 

proprietateale ale obiectivelor 

care făceau parte din 

componenta de infrastructură 

(alei pietonale, trotuare, 

parcări). De atunci s-a 

clarificat situaţia proprietăţii. 

şi se intenţionează 

redepunerea la PNRR. 

 

Reabilitare termică a blocului de 

locuințe S+Pcom+4E cu parter comercial 

din Întorsura Buzăului 

(Oraşul Întorsura Buzăului) 
2020-2025 

Primăria 

orașului 

Întorsura 

Buzăului 

Nu s-a reuşit înfiinţarea 

Asociaţiei de proprietari, 

condiţie obligatorie prin Ghid. 

S-au reluat negocierile cu 

proprietarii de la blocuri, în 

vederea înfiinţării Asociaţiei şi 

reactualizarea documentaţiei 

pentru depunere la PNRR. 

 

Îmbunătăţiri funciare, împăduriri, regenerare terenuri degradate, construire parcuri 

 

Realizare amenajări silvo-pastorale, 

oraşul Întorsura Buzăului 

(Oraşul Întorsura Buzăului) 

2020 

Primăria 

orașului 

Întorsura 

Buzăului 

Proiect implementat 100%. 

 
 

  
 

 


