H O T Ă R Â R E A NR. 67/2019
privind aprobarea proiectului Reabilitare str. Bem József km 58+680-59+980
şi 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 proiectului Reabilitare str Bem Jozsef km 58+680-59+980 şi a
cheltuielilor legate de proiect,
Având în vedere:
- prevederile art.6 alin. (3) a HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutulcadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice;
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 Reabilitare str Bem József km 58+680-59+980 în vederea
finanţării acestuia în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală.
Art.2. – Se aprobă valoarea totală a proiectului Reabilitare str. Bem Jozsef km
58+680-59+980, în cuantum de 14.719.228,37 lei (inclusiv TVA), din care valoarea finanțată
prin Programul Național de Dezvoltare Locală este de 5.600.000 lei (inclusiv TVA) şi valoarea
finanțată din bugetul local este de 9.119.228,37 lei (inclusiv TVA).
Art. 3. – Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Tg Secuiesc în proiect în suma de
9.119.228,37 lei.
Art 4. – Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării
proiectului Reabilitare str Bem Jozsef km 58+680-59+980 pentru implementarea proiectului
în condiţii optime, se vor asigura din bugetul local.
Art.5 - Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
municipiului Tg Secuiesc.
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