
 

 

 
H O T Ă R Â R E A   NR. 92/2018 

cu privire la  modificarea H.C.L. nr. 110/2016  privind aprobarea Documentației de 
avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
REABILITARE MONUMENT ISTORIC PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU 

CULTURAL  
 

Consiliul local al municipiului Tg. Secuiesc, judeţul Covasna,  
Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului Târgu 
Secuiesc, privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de intervenii, a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul REABILITARE MONUMENT ISTORIC PENTRU 
ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU CULTURAL 

Având în vedere: 
- prevederile art.6 alin. (3) a 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 Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerarii oraselor mici si 
mijlocii, Prioritatea de investiții 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică 
și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, 13.1 Obiectiv specific- 
Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România  , 
 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” din Legea  nr.215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. – Se aprobă modificarea art.1.al HCL nr.110/2016 și care va avea următorul 
cuprins:“Art.1.(1) Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții şi indicatorii 
tehnico-economici pentru obiectivul REABILITARE MONUMENT ISTORIC PENTRU 
ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU CULTURAL. 

(2) Se aprobă modificarea anexei privind descrierea investitiei si prezentarea 
indicatorilor tehnico-economici conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta 
hotărâre.“ 

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