
H O T Ă R Â R E A   NR. 99/2014 
cu privire la modificarea şi completarea HCL nr. 51/ 2014 privind aprobarea proiectului şi 

cheltuielilor legate de proiectul Crearea unui Centru Naţional de Informare şi Promovare 
Turistică în municipiul Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, aprobarea asigurării contribu ţiei de 2% 
din cheltuielile eligibile, asigurării cheltuielilor neeligibile si neprevăzute, a resurselor financiare 

necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a 
cheltuielilor din instrumente structurale   

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

Secuiesc, cu privire la modificarea şi completarea HCL nr. 51/ 2014 privind aprobarea proiectului şi 
cheltuielilor legate de proiectul Crearea unui Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică în 
municipiul Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, aprobarea asigurării contribuţiei de 2% din cheltuielile 
eligibile, asigurării cheltuielilor neeligibile si neprevăzute, a resurselor financiare necesare 
implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din 
instrumente structurale  Programul Operational Regional Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă  şi 
promovarea turismului; Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi 
crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică 
Opereţiunea Crearea centrelor naţionale de Informare şi Promovare turistică şi dotarea acestora 
  În temeiul art. 36 alin. 4 lit. d, art.45 alin. 2 lit. d şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr.  nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 Articol unic – 1. Articolul 2 la HCL nr. 51/2014, se modifica şi va avea următorul cuprins: 
 “Art. 2. – Se aprobă Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici a proiectului 
Crearea unui Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică în municipiul Târgu Secuiesc, 
judeţul Covasna, şi cofinanţarea Consiliului Local al Municipiului Targu Secuiesc, cu suma de   
7040.03 lei, reprezentând 2% din cheltuielile eligibile ale proiectului, conform Anexei, care face parte 
intefrantă din prezenta hotărâre”.               

2. – Articolul 3 la HCL nr. 51/2014, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 3. – Se aprobă suportarea de către Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc a 

cheltuielilor neeligibile a proiectului menţionat la art.1 în valoare de 28.990,35 lei şi TVA aferent 
acestei cheltuieli în valoare de 6.957,68 lei, precum şi a oricărei cheltuieli neprevăzute care vor 
surveni în perioada de implementare a proiectului.” 

 
                 Târgu Secuiesc, la  27 noiembrie 2014 
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