
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 81/2015 
 cu privire la aderarea, în calitate de oraș partener, la demersul municipiului Sfântu 

Gheorghe de a candida pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii cu programul i2021 și la 
declararea intenției de participare în luarea deciziilor, implementarea și contribuția financiară 
la derularea proiectului în condiții de profesionalism și pe baza unui principiu de parteneriat 

egal în acest demers  
 
  Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
  Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al  primarului cu privire la aderarea, în 
calitate de oraș partener, la demersul municipiului Sfântu Gheorghe de a candida pentru titlul de 
Capitală Europeană a Culturii cu programul 2021 și la declararea intenției de participare în luarea 
deciziilor, implementarea și contribuția financiară la derularea proiectului în condiții de 
profesionalism și pe baza unui principiu de parteneriat egal în acest demers, 
      În temeiul art. 36 alin. (2) lit. e și alin. (6) lit. a pct. 4,  art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin (1) lit. b 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
  

 H O T Ă R Ă Ş T E   
 Art. 1. – Aprobă aderarea, în calitate de oraș partener, la demersul municipiului Sfântu 
Gheorghe de a candida pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii cu programul 2021. 
 Art. 2. – Aprobă intenția de participare în luarea deciziilor, implementarea și contribuția 
financiară în perioada 2017-2022, în sumă totală de 875.000 Euro, la derularea proiectului după cum 
urmează: 
  

An 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL 
Valoare (mii 
euro) 

50 75 75 75 550 50 875 
  
 Art. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului  
Târgu Secuiesc. 
       

                         Târgu Secuiesc, la  8 octombrie 2015 
 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ             Balázs Jozsef-Atila                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                               SECRETAR                                                                                                                       Zátyi Andrei 

 
 
 

 Întocmit Mátyus Kálmán 
Serv. Adm. Publ. Loc. 


