
               

ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 

COMUNA VÂRGHIŞ 

CONSILIU LOCAL 

  
HOTĂRÂREA NR. 26/2022 

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare a investiției  
”Sistem de canalizare în Comuna Vârghiș, județul Covasna – Extinderea rețelei de canalizare” 

 
Consiliul Local al Comunei Vârghiș, judeţul Covasna, 
Întrunit în ședința ordinară din data de 11 mai 2022, 

 Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului comunei Vârghiș 
privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare a investiției ”Sistem de canalizare  în 
Comuna Vârghiș, județul Covasna – Extinderea rețelei de canalizare” 
 În conformitate cu prevederile art. 1-4, precum și anexele nr. 1 și 2 din H.G. nr. 907/2016 
privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, 
 Văzând art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare,  
 În temeiul art. 129 alin. (2) lit.b), coroborat cu alin. (4) lit. d), al art. 139 alin. (3) lit. e) și al 
art. 196 alin. (1) lit. a. din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

        Art.1. – Se aprobă Nota conceptuală aferentă investiției “Sistem de canalizare în 
comuna Vârghiș, județul Covasna - Extinderea rețelei de canalizare”, elaborată de societatea 
Total Proiect Group SRL, conform anexei nr. 1.   

 Art.2. – Se aprobă Tema de proiectare aferentă investiției “Sistem de canalizare în 
comuna Vârghiș, județul Covasna - Extinderea rețelei de canalizare”, elaborată de societatea 
Total Proiect Group SRL, conform anexei nr. 2.   

Art.3. – Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.4. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

comunei Vârghiș și Comportamentul contabilitate, finanțe, impozite și taxe din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului.  

 
 

Vârghiș, la 11 mai 2022 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Román Attila   CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL                                                           
  Kolumbán Boglárka 

 


