
H O T Ă R Â R E A   NR. 71/2014
privind modificarea HCL nr. 87/2011 privind aprobar ea documentaţiei de avizare a lucrărilor
de intervenţie şi indicatorilor tehnico-economici la lucrarea „Modernizarea structurii inclusiv

reţele tehnico-edilitare str. Gării şi str. Molnár Józsiás” Târgu Secuiesc

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

HCL nr. 87/2011 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi indicatorilor
tehnico-economici la lucrarea „Modernizarea structurii inclusiv reţele tehnico-edilitare str. Gării şi str.
Molnár Józsiás” Târgu Secuiesc,

Având în  vedere  prevederile  art.  44 alin.  1  din  Legea  nr.  273/2009 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 36 alin. 4 lit. d, art. 45 alin. 2 lit. e şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE

 Art. I.  – HCL nr. 87/2011  privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de
intervenţie  şi  indicatorilor  tehnico-economici  la  lucrarea  „Modernizarea  structurii  inclusiv  reţele
tehnico-edilitare str. Gării şi str. Molnár Józsiás” Târgu Secuiesc, se modifică după cum urmează:

 1. – Indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în anexa la HCL nr. 87/2011 se modifică şi se
înlocuiesc cu indicatorii  tehnico-economici prevăzuţi  în anexa nr. 1, care face parte integrantă  din
prezenta hotărâre.

 2.  –  Devizul  general  privind  cheltuielile  necesare realizării  obiectivului  de  investiţii
prevăzuţi în anexa la HCL nr. 87/2011 se modifică şi se înlocuiesc devizul general privind cheltuielile
necesare realizării  obiectivului de investiţii prevăzuţi în anexa nr. 2, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

 3. – Art. 2 la HCL nr. 87/2011 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 2. –  Se aprobă cofinanţarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc  cu

suma de 197. 446 lei (fără TVA).”
Art.  II.  – HCL nr.  5/2012 şi  nr.  40/2014 cu privire la modificarea HCL nr.  87/2011

privind  aprobarea  documentaţiei  de  avizare  a  lucrărilor  de  intervenţie  şi  indicatorilor  tehnico-
economici la lucrarea „Modernizarea structurii inclusiv reţele tehnico-edilitare str. Gării şi str. Molnár
Józsiás” Târgu Secuiesc, se revocă.

Târgu Secuiesc, la  14 august 2014
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