
 

 

 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 29/2019 
 privind aprobarea proiectul CONSTRUIREA ŞI ECHIPAREA UNEI 

INFRASTRUCTURI EDUCAŢIONALE PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE 
ANTEPREŞCOLARĂ - GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN MUNICIPIUL 

TÂRGU SECUIESC și a cheltuielilor legate de proiect 
  

 Consiliul local al municipiului Tg. Secuiesc, judeţul Covasna,  
 Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului 

Târgu Secuiesc, privind aprobarea proiectul CONSTRUIREA ŞI ECHIPAREA UNEI 
INFRASTRUCTURI EDUCAŢIONALE PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE 
ANTEPREŞCOLARĂ - GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN MUNICIPIUL 
TÂRGU SECUIESC și a cheltuielilor legate de proiect 

 Având în vedere: 
 - prevederile art.6 alin. (3) a HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice; 

 - Ghidul solicitantului pentru Axa Prioritară 10 – Programul Operaţional Regional, 
Prioritatea de Investiții 10.1, 

 Având în vedere prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, 

 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.215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

  
 HOTĂRĂŞTE 

  
 Art.1. – Se aprobă proiectul Construirea și echiparea unei infrastructuri educaționale 

pentru educația timpurie antepreșcolară – grădiniță cu program prelungit în municipiul 
Târgu Secuiesc în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 
2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte nr. 
POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni. 

 Art.2. – Se aprobă valoarea totală a proiectului Construirea și echiparea unei 
infrastructuri educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară – grădiniță cu program 
prelungit în municipiul Târgu Secuiesc, în cuantum de 3.952.425,42 lei (inclusiv TVA), din 
care valoarea totală eligibilă de 2.871.400,93 lei (inclusiv TVA) şi valoarea totală neeligibilă de 
1.081.024,49 lei (inclusiv TVA). 

 Art. 3. – Se aprobă contribuția proprie în proiect de 1.081.024,49 lei, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea 
eligibilă a proiectului, în cuantum de 57.428,02 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului 
Construirea și echiparea unei infrastructuri educaționale pentru educația timpurie 
antepreșcolară – grădiniță cu program prelungit în municipiul Târgu Secuiesc. 

 Art 4. – Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului Construirea și echiparea unei infrastructuri educaționale pentru educația 
timpurie antepreșcolară – grădiniță cu program prelungit în municipiul Târgu Secuiesc, 
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 Domnul Tiberiu Bokor, primar al municipiului Târgu 
Secuiesc, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului 
Târgu Secuiesc. 

 Art.7. – Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Municipiul Târgu 
Secuiesc în vederea ducerii sale la îndeplinire Primarului Municipiul Târgu Secuiesc, Bokor 
Tiberiu.  

 Art.8. – Cu data prezentei, HCL nr. 19/2019, privind aprobarea proiectul 
CONSTRUIREA ŞI ECHIPAREA UNEI INFRASTRUCTURI EDUCAŢIONALE PENTRU 
EDUCAŢIA TIMPURIE ANTEPREŞCOLARĂ - GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM 
PRELUNGIT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC și a cheltuielilor legate de proiect, se 
revocă. 

  
  

 Târgu Secuiesc, la 28 martie 2019 
  

 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

    Kiss Levente Csaba 
        CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                 SECRETAR 
                                                                                                               Tóth Csilla Enikő 
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