
 

 

 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 77/2020 
cu privire  la participarea  la Programul privind sprijinirea eficienţei energetice şi a 

gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public 
 

Consiliul local al municipiului Tg. Secuiesc, judeţul Covasna,  
            Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului Târgu 
Secuiesc, privind participarea la Programul privind sprijinirea eficienţei energetice şi a 
gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public 

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; 

- Ordinul 1162/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind 
sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat 
public, 
 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, art 196 alin.(1) lit. a din OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economiă pentru obiectivul Modernizarea 
sistemului de iluminat prin eficientizarea infrastructurii de iluminat public în Municipiul Târgu 
Secuiesc, judetul Covasna, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul Modernizarea 
sistemului de iluminat prin eficientizarea infrastructurii de iluminat public in Municipiul Târgu 
Secuiesc, judetul Covasna, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.  3.   - Se aprobă asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare proprii aferente 
cheltuielilor eligibile ale proiectului. 

Art. 4. -  Se aprobă contractarea finanţării în cadrul Programului privind sprijinirea 
eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public. 

Art. 5. - Persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relaţia cu Autoritatea este  dl 
Bokor Tiberiu, primar.  

Art. 6. - Se aprobă susţinerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului - angajamentul privind 
întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie 
publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind 
achiziţiile publice. 

Art. 7. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
municipiului Târgu Secuiesc. 

Târgu Secuiesc, la  9 iulie 2020 
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