
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 66/2019 
privind aprobarea  Devizului general, a  indicatorilor tehnico-economici  și  a cofinanțării 
la investiția „Lucrări prioritare de extindere a rețelei de alimentare cu apă și canalizare, 

etapa III, municipiul Târgu Secuiesc” 
 

Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna,  
               Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului privind  
aprobarea  Devizului general, a  indicatorilor tehnico-economici  și  a cofinanțării la investiția 
„Lucrări prioritare de extindere a rețelei de alimentare cu apă și canalizare, etapa III, 
municipiul Târgu Secuiesc” 
     Având în vedere prevederile art.6 alin (3)  din H.G  nr. 907/2016 etapele de elaborare 
și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiții finanțate din fonduri publice,  
                Luând în considerare prevederile art.44 alin. (1) din Legea nr 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare, 
     Având în vedere prevederile art. 14 alin (1) și (2)  din O.U.G nr 28/2013 pentru 
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală,  
                 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 Devizul general reactualizat pentru investitia  „Lucrări prioritare de 

extindere a rețelei de alimentare cu apă și canalizare, etapa III, în municipiul Târgu Secuiesc”, 
conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați la lucrarea „Lucrări 
prioritare de extindere a rețelei de alimentare cu apă și canalizare, etapa III, în municipiul  
Târgu Secuiesc”, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art. 3. – Se aprobă cofinanțarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc, 
conform devizului general reactualizat. 

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