
H O T Ă R Â R E A   NR. 31/2015 
privind aprobarea cofinanţării  proiectului  

„ Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în localităţile aparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu 
Secuiesc şi oraşelor Covasna, Întorsura Buzăului”  

 
Consiliul local al Municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna,  
Analizând 

 Proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului privind aprobarea cofinanţării  proiectului  pentru 
„Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în localităţile aparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, 
Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna, Întorsura Buzăului”,  

- Adresa SC Gospodărie Comunală SA nr. 3611 / 13.03.2015, 
În conformitate cu prevederile:  
- Legii  nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare; 
- HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor 

finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare 

şi ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, cu modificările ulterioare, 
Ţinând cont de: 
- Ghidul Solicitantului pentru Axa Prioritară 1 – POS Mediu: “Extinderea şi modernizarea sistemelor de 

apă şi apă uzată”, eliberat de Autoritatea de Management pentru POS Mediu, în corelare cu prevederile 
Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007 – 2013 şi cu normele legislaţiei comunitare şi naţionale privind 
asistenţa nerambursabilă acordată României prin instrumentele structurale; 

- HCL al municipiului Târgu Secuiesc  nr. 75/2014 cu privire la aprobarea participării Municipiului 
Târgu Secuiesc la proiectul de infrastructură din sectorul apă/apă uzată aferent perioadei de programare 
financiară 2014-2020, co-finanţat din fonduri europene, prin POS Mediu;  

- HCL al municipiului Târgu Secuiesc  nr. 1/2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 
proiectul „Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în localităţile aparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, 
Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna, Întorsura Buzăului” şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiei 
din aglomerarea Târgu Secuiesc, 
 În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (6) lit. a) pct. 14 şi alin. (9),  art. 45 alin. (2) lit. a) şi 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 cofinanţarea  proiectului „Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în localităţile 
aparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna, Întorsura Buzăului”. 

Art.2.  – Se aprobă  contribuţia proprie a Municipiului Târgu Secuiesc  în cuantum de 82.526,51 Euro 
din valoarea totală eligibilă a proiectului „Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în localităţile aparţinătoare 
municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna, Întorsura Buzăului”  de 8.049.126,96 Euro, 
ce revine Municipiului Târgu Secuiesc. Toată contribuţia proprie de 82.526,51 Euro este prevăzut pentru anul 
2015, conform Planului financiar al investiţiei prezentat în Anexă. 

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

                 Târgu Secuiesc, la  26 martie 2015 
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