
H O T Ă R Â R E A   NR. 36/2014
privind punerea la dispoziţia AJOFM Covasna în vederea realizării proiectului „ Un pas spre
independenţă, Apel SINERGII PENTRU VIITOR – tineri în situa ţii de risc” al  unui imobil,

proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc 

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

privind  punerea la dispozitia AJOFM Covasna în vederea implementării  proiectului „  Un pas spre
independenta,  Apel  “  SINERGII  PENTRU VIITOR  –  tineri  in  situatii  de  risc”  al  unui  imobil,
proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc,

Luând în considerare prevederile Programului finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului
Economic European 2009-2014 (Granturile SEE 2009-2014), 

Avand  în  vedere  prevederile  OUG nr.  64/2009,  aprobată  prin  Legea  nr.  362/2009  şi  ale
Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 64/2009, aprobate prin HG nr. 218/2012, 

Văzând prevederile art. 874-875 din Noul Cod civil, 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 3 lit. b,  art. 45 alin. 1 şi art.115 alin.1 lit.b  din Legea nr.
215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi  complectările
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. – Se aprobă  punerea la dispoziţia AJOFM Covasna, în vederea realizării proiectului „
Un  pas  spre  independenta,  Apel  SINERGII  PENTRU  VIITOR  –  tineri  în  situaţii  de  risc”  al
imobilului,  proprietatea  publică  a  municipiului  Târgu  Secuiesc,  situat  pe  str.  Libertăţii  nr.19,
identificat prin CF Tg. Secuiesc nr. 25474, alcătuit din teren şi construcţii, cu o suprafaţă  de 233 mp,
pe durata  implementării  proiectului de 18 luni, precum şi după finalizarea acestuia, pe o perioadă de
60 luni.

             Art.2.  – Se împuterniceşte primarul municipiului Târgu Secuiesc, domnul Bokor Tiberiu, să
semneze Acordul de parteneriat conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Târgu Secuiesc, la  17 aprilie 2014
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