
 

 

 
 H O T Ă R Â R E A   NR. 58/2018 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiective de investiții mixte și a 
indicatorilor tehnico economici aferenți proiectului 

REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC APOR 
PÉTER DIN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 

 
Consiliul local al municipiului Tg. Secuiesc, judeţul Covasna,  

            Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive a primarului municipiului Târgu 
Secuiesc, privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici legate 
de proiectul REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC 
APOR PÉTER DIN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 

Având în vedere: 
- prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice; 

- Ghidul solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 10. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de Investiții 10.1. 
Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de 
competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și 
formare, Obiectiv specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi 
tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii,  Apel dedicat învăţământului profesional şi tehnic şi 
învăţării pe tot parcursul vieţii  

Având în vedere prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, 
 În temeiul art. 36 alin. 2 lit. “b”, coroborat cu art. 36 alin 4 lit.  ”d”, art.45 alin. 2 lit “d” 
şi art. 115 alin. 1 lit “b”, a nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
         Art.1. – Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiective mixte de investiții şi indicatorii 
tehnico-economici pentru proiectul REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA 
LICEULUI TEHNOLOGIC APOR PETER DIN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
municipiului Târgu Secuiesc. 

Târgu Secuiesc, la 3 mai 2018 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

  Szabó Vincze-Árpád 
        CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                 SECRETAR 
                                                                                                               Tóth Csilla Enikő 
 
 

Întocmit: Mátyus Kálmán 
Serv. Adm. Publ. Loc. 


