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H O T Ă R Â R E A NR.10 

================= 
din data de 13.01.2023 

privind aprobarea finanțării de la bugetul local al UAT Comuna Covăsânț a 
sumei de  766.706,05 lei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la 

bugetul local pentru obiectivul de investiții ”Introducere rețea de apă și 

canalizare în Comuna Covăsânț jud Arad” derulată prin Programul Național 
de Investiții ”Anghel Saligny” 

 
Consiliul Local Covăsânț întrunit în ședință extraordinară la data de 
13.01.2023. 
Având în vedere:  

 Referatul de aprobare nr.29/09.01.2023 a primarului Comunei Covăsânț; 

 Raportul de specialitate al Compartimentului administrație publică, 
urbanism și resurse umane nr. 15010/09.01.2023; 

Ținând cont de prevederile: 

 Ordonanței de Urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 

Național de Investiții ”Anghel Saligny”; 

 Ordinul MDLPA nr. 1333 din 21.09.2021 privind aprobarea 

Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
O.U.G. nr. 95/2021;  

 H.C.L. nr.88/29.10.2021 a Consiliului Local Covăsânț privind 

aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național ”Anghel 
Saligny”, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiție ”Introducere rețea de apă și 
canalizare în Comuna Covăsânț jud.Arad”; 

 H.C.L. nr. 25/13.02.2022 privind modificarea Hotărârii nr. 
88/29.10.2021 a Consiliului Local Covăsânț privind aprobarea 

cererii de finanțare prin Programul Național ”Anghel Saligny”, a 
devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție ”Introducere rețea de apă și canalizare în 
Comuna Covăsânț jud.Arad” 

 art. 129 alin.(2) lit.c, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 

        Avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi economico-financiare, 

agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială ; 
         Cu 10 voturi pentru, din numărul total de 11 consilieri în funcţie 

exprimate în şedinţa publică. 
        În temeiul art. 139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ 

 
HOTĂRĂŞTE 

  

 Art.1 – Se aprobă finanțarea de la bugetul local al UAT Comuna Covăsânț 
a sumei de 766.706,05 lei reprezentând  categoriile de cheltuieli finanțate de 
la bugetul local pentru obiectivul de investiții ”Introducere rețea de apă și 
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canalizare în Comuna Covăsânț jud Arad” aprobat pentru finanțare prin 

Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny. 
 Art.2 – Se revocă Hotărârea nr. 124/20.12.2022 a Consiliului Local 

Covăsânț.  
 Art.3 – (1) Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin 
intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege către: 

a) Instituția Prefectului - Județul Arad; 
b) Compartiment administrație publică, resurse umane și urbanism; 

c) Compartimentul buget-finanțe și contabilitate; 
d) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; 
e) Primarul comunei Covăsânț. 

(2) Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, în mod obligatoriu, 
prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prin 

afișare la sediul Primăriei și publicarea pe pagina de internet, la adresa: 

www.primariacovasint.ro . 

 
      
     PREŞEDINTE DE ŞEDINȚĂ            CONTRASEMNEAZĂ           

        MUŞĂTOIU GHEORGHE            SECRETAR GENERAL   
                                        Ciutina Marinela 
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