
 
H O T Ă R Â R E A   NR. 116/2015 

privind aprobarea unor măsuri necesare finalizării proiectului  „Amenajare sit industrial in municipiul 
Targu Secuiesc pe platforma unei foste fabrici de prelucrare si industrializare a lemnului” - cod SMIS 

21181 
 Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 

Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului Târgu Secuiesc, 
privind aprobarea unor măsuri necesare finalizării proiectului  „Amenajare sit industrial in municipiul Targu 
Secuiesc pe platforma unei foste fabrici de prelucrare si industrializare a lemnului” - cod SMIS 21181, 
            Având în vedere:  

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
- H.G. nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin 

Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European 
pentru Pescuit, completată prin H.G. nr. 953/2015,  

- Instrucțiunea nr. 144/10.12.2015 a Autorității de Management pentru Programul Operațional 
Regional,  

- Contractul de finanțare nr. 3134/29.05.2012 încheiat între Ministerul  Dezvoltării Regionale și 
Turismului prin Agenția pentru Dezvoltarea Regională Centru şi Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul 
Târgu Secuiesc cu modificările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin 1 lit. b din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE  
Art. 1. – Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 6 la  Contractul de finanțare nr. 3134 / 29.05.2012 

încheiat între Ministerul  Dezvoltării Regionale și Turismului prin Agenția pentru Dezvoltarea Regională 
Centru și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Târgu Secuiesc, prevăzut în  Anexa  nr. 1. 

Art. 2. – Se aprobă includerea în lista de investiții pentru anul 2016 a proiectului  Amenajare sit 
industrial in municipiul Targu Secuiesc pe platforma unei foste fabrici de prelucrare si industrializare a 
lemnului” - cod SMIS 21181. 

Art. 3. – Se aprobă suportarea de la bugetul municipiului Târgu Secuiesc a cheltuielilor pentru 
finalizarea proiectului , Amenajare sit industrial in municipiul Targu Secuiesc pe platforma unei foste fabrici de 
prelucrare si industrializare a lemnului” - cod SMIS 21181, în sumă de 850.000 lei.  

Art. 4. – (1) Se împuternicește Primarul Municipiului Târgu Secuiesc cu semnarea Actului adițional nr. 
6 la  Contractul de finanțare nr.3134 / 29.05.2012. 

(2) De asemenea se împuternicește PrimarulMunicipiului Târgu Secuiesc cu semnarea declarației de 
angajament, conform Anexei nr. 2. 

Art. 5. – Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 6. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Târgu 

Secuiesc. 
                 Târgu Secuiesc, la  17 decembrie 2015 
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