
 

 

 
H O T Ă R Â R E A   NR. 143/2018 

privind aprobarea documentației tehnice și indicatorilor tehnico-economici la lucrarea 
“ Intervenție, consolidare și punere în siguranță a zidului de sprijin și a construcțiilor din 

amonte și aval pe strada Fierarilor, municipiul Târgu Secuiesc”  
 

Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului 
Târgu Secuiesc privind aprobarea documentației tehnice și indicatorilor tehnico-economici la 
lucrarea “ Intervenție, consolidare și punere în siguranță a zidului de sprijin și a construcțiilor 
din amonte și aval pe strada Fierarilor, municipiul Târgu Secuiesc” ,  
 Luând în considerea Procesul verbal de constatare nr.12852/03.07.2018 ,  
              Având în vedere anexa nr.2 al H.G nr. 563/24.07.2018 privind alocarea unei sume din 
Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru 
unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale,  
 Luând în considerare cererile proprietarilor de imobile afectate de inundații pentru 
realizarea lucrărilor de reparare și consolidare sub nr. de înreg. 19584/2018, nr.19322/2018, 
nr.20026/2018 și nr.19399/2018,  
              În temeiul art. 36  alin (4) lit.”d”, art.36 alin(6), lit.a pct.8,  art.45 alin(2) lit.  “e” 
si  art. 115 alin. 1 lit. “b”    din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicata, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

            Art.1. - Se aprobă documentația tehnică și indicatorii tehnico-economici la lucrarea 
“Intervenție, consolidare și punere în siguranță a zidului de sprijin și a construcțiilor din amonte 
și aval pe strada Fierarilor, municipiul Târgu Secuiesc”,  conform anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.2.- Se asigură fondurile necesare executării lucrării, conform anexei nr 2. din 
prezenta hotărâre, fonduri alocate Municipiului Târgu Secuiesc prin H.G. nr. 563/24.07.2018 
privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de 
calamităţile naturale.  

           Art.3. Sumele vor fi achitate executantului în baza unui contract de lucrări, încheiat între 
autoritatea contractantă, executant și beneficiarii lucrărilor și  în funcție de cantitatea și volumul 
de lucrări executate.   

            Art.4. - Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
municipiului  Târgu Secuiesc. 
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