
 

 

 
 H O T Ă R Â R E A   NR. 69/2018 

privind completarea și înlocuirea anexei la HCL nr. 65/2018 privind modificarea HCL nr. 
26/2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a 

indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul CREŞTEREA EFICIENŢEI 
ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC 

- GRĂDINIŢA CSIPKERÓZSIKA 
 

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

Târgu Secuiesc privind completarea și înlocuirea anexei la HCL nr. 65/2018 privind 
modificarea HCL nr. 26/2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de 
Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul CREŞTEREA EFICIENŢEI 
ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - 
GRĂDINIŢA CSIPKERÓZSIKA, 

Având în vedere: 
- prevederile HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei 

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie; 

- Ghidul solicitantului pentru Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1B al 
Programului Operaţional Regional 2014-2020, 
 - prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 Văzând adresa de clarificare nr. 5/20251/12.06.2018 a ADR Centru, 
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 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. – Se completează și se înlocuiște anexa la HCL nr. 65/2018 privind modificarea 
HCL nr. 26/2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a 
indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE 
A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - GRĂDINIŢA 
CSIPKERÓZSIKA, cu anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.. 

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