
 

 

 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 29/2020  
cu privire  la modificarea  H.C.L nr. 9/2019 cu privire  la aprobarea înfiinţării unui 
Centru cultural , aprobarea Regulamentului -cadru de organizare şi funcţionare a 

acestuia , aprobarea Studiului de Fezabilitate cu elemente de DALI , a indicatorilor 
tehnico-economici pentru  obiectivul REABILITARE MONUMENT ISTORIC PENTRU 

ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU CULTURAL și aprobarea actualizării  indicatorilor 
tehnico-economici  

 
Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna,  

            Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului 
Târgu Secuiesc, privind modificarea  art.3 al H.C.L nr. 9/2019 cu privire  la aprobarea 
înfiinţării unui Centru cultural , aprobarea Regulamentului -cadru de organizare şi funcţionare a 
acestuia , aprobarea Studiului de Fezabilitate cu elemente de DALI , a indicatorilor tehnico-
economici pentru  obiectivul REABILITARE MONUMENT ISTORIC PENTRU 
ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU CULTURAL și aprobarea actualizării  indicatorilor tehnico-
economici : 

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

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice;cu modificările și completările ulterioare,  

- Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și 
mijlocii, Prioritatea de investiţii  – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi 
socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale, 13.1 Obiectiv specific- 
Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România  , 
 Având în vedere prevederile art 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. b coroborat cu art.129 alin.(4) lit.d, art.139 
alin.(3) lit.d,  196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1.   - Se aprobă modificarea art.3 al H.C.L nr.9/2019 și actualizarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul REABILITARE MONUMENT ISTORIC PENTRU 
ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU CULTURAL, conform anexei, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
municipiului Târgu Secuiesc. 

 
        Târgu Secuiesc, la 25 februarie 2020 
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