
 
H O T Ă R Â R E A   NR. 69/2015 

cu privire la aprobarea declaraţiei de angajament cerere de finanţare pentru proiectul 
„Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în localităţile aoparţinătoare municipiilor Sfântu 

Gheorghe şi Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna şi Întorsura Buzăului”  
Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului Târgu 

Secuiesc, cu privire la aprobarea declaraţiei de angajament cerere de finanţare pentru proiectul 
„Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în localităţile aoparţinătoare municipiilor Sfântu Ghorghe, 
Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna, Întorsura Bzzăului” 

Ţinând cont de: 
- Hotărârea Consiliului Județean nr. 49/2015 privind aprobarea Master Planului revizuit pentru 

sectorul de apă și apă uzată din județul Covasna; 
- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc nr. 100/2014 pentru aprobarea 

Studiului de Fezabilitatea, a indicatorilor tehnico-economici legate de Proiectul Lucrări prioritare de 
extindere a rețelei de apă și canalizare în mun. Tîrgu Secuiesc și aprobarea resurselor financiare 
necesare finalizării implementării proiectului în condițiile în care lucrările nu se termină în perioada 
eligibilă, până în decemebrie 2015; 

- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc nr. 1/2015 privind aprobarea 
Studiului de Fezabilitatea pentru proiectul ”Extinderea sistemelor de apă și apă uzată în localitățile 
aparținătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc și orașelor Covasna, Întorsura Buzăului” 
și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției Târgu Secuiesc; 

- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc  nr. 31/2015 privind aprobarea 
cofinanțării proiectului  ”Extinderea sistemelor de apă și apă uzată în localitățile aparținătoare 
municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc și orașelor Covasna, Întorsura Buzăului”  

În baza prevederilor : 
- Actului constitutiv al Societății, actualizat la data de 09 martie 2015; 
- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice; 
- Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare; 

În temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, coroborat cu art. 36 alin. 4 lit. d, art. 45 alin. (2) lit. d şi art. 115 
alin. 1 lit. b din Legea  nr. 215/2000, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
  

Art. 1. – Aprobă finanţărea de către Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe a costurilor 
eligibile, precum şi a cheltuielilor altele decât cele eligibile aferente proiectului, în valoare de 
2.680.995 EURO, reprezentând 26,95% din valoarea totală a proiectului ”Extinderea sistemelor de apă 
și apă uzată în localitățile aparținătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc și orașelor 
Covasna, Întorsura Buzăului”, din care: 

a. contribuţia proprie a Beneficiarului 697.750 EUR; 
b. TVA 1.899.302 EUR; 
c. alte cheltuieli neeligibile 83.943 EUR; 
 
 
 



 
 
Art. 2. – Mandataeză  reprezentantul municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a 

Acționarilor, ca în numele și pe seama Consiliului local  să voteze  în favoarea finanţării de către 
Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe a costurilor eligibile, precum şi a cheltuielilor altele 
decât cele eligibile aferente proiectului, în valoare de 2.680.995 EURO, reprezentând 26,95% din 
valoarea totală a proiectului ”Extinderea sistemelor de apă și apă uzată în localitățile aparținătoare 
municipiilor Sfântu Gheorghe şi Târgu Secuiesc și orașelor Covasna şi Întorsura Buzăului”. 

Art. 3. – Aprobă conținutul Declarației de angajament ce urmează a fi depusă alăturat cererii de 
finanțare conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. –  Mandatează Domnul Fejer Alexandru, directorul general al Societății să semneze în 
numele și pe seama Societății Declarația de angajament. 

Art. 5. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului 
Târgu Secuiesc, judeţul Covasna. 

            
                 Târgu Secuiesc, la  10 septembrie 2015 
 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ             Balázs Jozsef-Atila                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                               SECRETAR                                                                                                                       Zátyi Andrei 
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