
H O T Ă R Â R E A   NR. 32/2015 
privind punerea la dispoziţia proiectului „ Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în localităţile 

aparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna, Întorsura Buzăului ” a 
terenurilor pe care se vor efectua lucrările de investiţii prevăzute în proiect pentru 

 municipiuluiTârgu Secuiesc 
 
Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna;  
Având în vedere: 

– adresa nr. 125796/CG/19.09.2014 a Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, Direcţia 
Generală AM POS Mediu; 

– adresa nr. 3603 /  13.03.2015 a Gospodărie Comunală SA- Sfântu Gheorghe;  
– prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
– inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc;  
– prevederile Ghidului solicitantului din Programul Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 

1, sector apă/apă uzată;  
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia public locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
În temeiul art.45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea 215/2001 privind administraţia public 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1  - Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului „Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în 
localităţile aparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna, întorsura 
Buzăulut”, proiect care se va implementa prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, sesiunea de finanţare 
2007 - 2015, a terenurilor identificate în Anexa nr. 1, destinate pentru construcţia reţelei de alimentare cu apă şi 
canalizare, staţiilor de pompare apă uzată şi staţiilor de pompare/ridicare a presiunii  apă potabilă în localităţile 
Tinoasa, Săsăuşi şi Lunga, localităţi aparţinătoare municipiului Târgu Secuiesc; 

Art. 2 -  Staţiile de pompare apă uzată şi staţiile de pompare/de ridicare a presiunii  apă potabilă 
prevăzute în proiectul „Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în localităţile aparţinătoare municipiilor 
Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna, întorsura Buzăulut”, respectiv în Proiectul Tehnic al 
contractului de lucrări  „Lucrări prioritare de extindere a reţelei de alimentare cu apă şi canalizare, mun. 
Târgu Secuiesc" se vor construi pe terenurile prevăzute în anexa nr. 1 care se află în domeniul public al 
municipiului Târgu Secuiesc. 

Art. 3 - Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 4 - Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinere a prevederilor prezentei hotărâri se 

împuterniceşte primarul Municipiului Tg.Secuiesc. 
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