
 
H O T Ă R Â R E A   NR. 71/2016 

privind aprobarea proiectului REABILITARE MONUMENT ISTORIC PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI 
CENTRU CULTURAL și a cheltuielilor legate de proiect  

 
Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului Târgu Secuiesc 

privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legat de proiectul REABILITARE MONUMENT ISTORIC 
PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU CULTURAL prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 5 
- Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, 
Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural; 

Având în vedere prevederile OUG nr. 64/2009, aprobată prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor 
metodologice de aplicare a OUG nr. 64/2009, aprobate prin HG nr. 218/2012,  

Văzând prevederile art.874-875 din Noul Cod civil,  
 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 şi art.115 alin.1 lit.b  din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi complectările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art. 1.– Se aprobă proiectul REABILITARE MONUMENT ISTORIC PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI 

CENTRU CULTURAL în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, 
Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural, propritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 
patrimoniului natural și cultural, nr. apelului de proiecte POR/2016/5/5.1/1. 

Art. 2. – Se aprobă valoarea totală a proiectului  REABILITARE MONUMENT ISTORIC PENTRU 
ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU CULTURAL , în cuantum de 14.881.229,44 lei (inclusiv TVA). 

Art. 3. – Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de 946.703,68 lei, reprezentând achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în 
cuantum de 284.378,08 lei reprezentând cofinanțarea proiectului REABILITARE MONUMENT ISTORIC 
PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU CULTURAL . 

Art. 4. – Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 
REABILITARE MONUMENT ISTORIC PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU CULTURAL, pentru 
implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din Bugetul local 

Art. 5. – Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 
rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art. 6. – Se împuternicește Bokor Tiberiu, primarul Municipiului Târgu Secuiesc să semeneze toate 
actele necesare şi contractul de finanţare. 

Art. 7. – Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se însarcinează primarul municipiului Târgu 
Secuiesc. 
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