
 
H O T Ă R Â R E A   NR. 98/2014 

 
cu privire la punerea la dispoziţia proiectului Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în locvalităţile 
aparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna, Întorsura Buzăului a 

terenurilor pe care se vor efectua lucrările de investiţii prevăzute în proiect pentru satul Tinoasa, 
localitate aparţinătoare municipiului Târgu Secuiesc 

 
Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc,  judeţul Covasna, în şedinţa extraordinară, 
Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului Târgu Secuiesc, cu 

privire la punerea la dispoziţia proiectului Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în locvalităţile 
aparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna, Întorsura Buzăului a 
terenurilor pe care se vor efectua lucrările de investiţii prevăzute în proiect pentru satul Tinoasa, localitate 
aparţinătoare municipiului Târgu Secuiesc 
 Având în vedere: 

- adresa nr. 1225796/CG/19.09.2014 a Ministerului Mediului şi schimbărilor climatice, Direcţia Generală 
AM POS Mediu; 

- Adresa nr. 15476/20.11.2014 a Gospodăriei Comunale S.A. Sfântu Gheorghe; 
- Prevederile Legii nr.213/1996 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

ăi completările ulterioare; 
- Inventarul ce aparţin domeniului public al municipiului Tărgu Secuiesc; 
- Prevederile Ghidului solicitantului din Programul Operaţional sectorial mediu, Axa prioritară 1, sector 

apă/apă uzată; 
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. c şi alin. 9  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 alin. 3, art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 Art. 1. – Se aprobă punerea la dispoziţoa proiectului Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în 
locvalităţile aparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna, Întorsura 
Buzăului, proiect care se va implementa prin Programul Operaţional Sectorial mediu, sesiunea de finaţare 2007 
– 2015, a terenurilor identificate în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Reţeaua de alimentare cu apă şi canalizare a localităţii Tinoasa prevăzută în proiectul tehnic 
denumit  Lucrări prioritare de extindere a reţelei de alimentare cu aoă şi canalizare, mun. Târgu Secuiesc se 
va construi pe terenurile prevăzute în Anexă, care se află în domeniul public al municipiului Tărgu Secuiesc. 

Art. 3. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târgu 
Secuiesc. 

 
                 Târgu Secuiesc, la  27 noiembrie 2014 
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