
 

 

 

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 57/2020  

privind aprobarea documentației tehnico-economice  faza Studiu de fezabilitate și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul de investiții ”Locuințe pentru tineri, 

destinat închirierii, în municipiul Târgu Secuiesc, str. 1 Decembrie 1918, nr. 40A, județul 

Covasna” 

 

 

  Consiliul Local al Municipiului Targu Secuiesc, judetul Covasna,  

             Analizând proiectul de hotărâre și referatul de aprobare  al primarului municipiului Târgu 

Secuiesc, privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul de investiții ”Locuințe pentru tineri, destinat 

închirierii  în municipiul Târgu Secuiesc, str. 1 Decembrie 1918, nr 40A, județul Covasna”, 

             Având în vedere prevederile art. 2 alin (1) lit.c și ale art.3 alin.(3) și alin.(5) din Legea nr. 

152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 

             În conformitate cu prevederile art. 7 din H.G  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 

conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiții finanțate din fonduri publice, precum și ale art.44, art.45 din Legea nr. 273/2006 a 

finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare,   

În temeiul art. 129 alin.(2) lit.b coroborat cu art.129 alin.(4) lit.d, art.139 alin.(3) lit.e și 

ale art.196 alin.(1) lit.a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare:  

 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. -Se aprobă documentația tehnico-economică – faza Studiu de fezabilitate – pentru 

obiectivul de investiții ”Locuințe pentru tineri destinat închirierii în municipiul Târgu Secuiesc, 

str. 1 Decembrie 1918, nr 40A, județul Covasna”, în valoare totală de 6.051.344,24 lei cu TVA 

inclus, din care partea de cofinanțare asigurată din bugetul local al municipiului Târgu Secuiesc 

este de 1.076.804,15 lei cu TVA inclus, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2.- Se aprobă indicatorii tehnico-economici al obiectivului ”Locuințe pentru tineri 

destinat închirierii în municipiul Târgu Secuiesc, str. 1 Decembrie 1918, nr.40A, județul 

Covasna”, conform anexei nr 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.3.-Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se însărcinează primarul 

municipiului Târgu Secuiesc. 

                                                                                                    

 

 Târgu Secuiesc, la  25 iunie 2020 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

  Beján András 

        CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                    SECRETAR GENERAL 

                                                                                                                        Tóth Csilla Enikő 

 
 


