
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 89/2020   
 cu privire la  aprobarea proiectului REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA 

LICEULUI TEHNOLOGIC APOR PÉTER DIN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 
  
  

   Consiliul local al municipiului Tg. Secuiesc, judeţul Covasna,  
  Analizând proiectul de hotărâre şi referat de aprobare a primarului municipiului Târgu 
Secuiesc, privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici legate de 
proiectul REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC APOR 
PÉTER DIN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 
  Având în vedere: 
 - prevederile art.10 alin (4) din 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; 
 - Ghidul solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10. 
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de Investiții 10.1. Investițiile în educație, și  
formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.2 
Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul 
vieţii,  Apel dedicat învăţământului profesional şi tehnic şi învăţării pe tot parcursul vieţii  
  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 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și compeltările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
       Art.1. - Se aprobă proiectul „Reabilitarea, extinderea și dotarea Liceului Tehnologic 
Apor Peter din Municipiul Târgu Secuiesc” în vederea finanțării acestuia în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.2, apelul 
de proiecte nr. POR/318/10/2/.  
      Art.2. - Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea, extinderea și dotarea 
Liceului Tehnologic Apor Peter din Municipiul Târgu Secuiesc”, în cuantum de 
16.027.882,72 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă de 15.128.916,75 lei (inclusiv 
TVA) și valoare totală neeligibilă de 898.965,97 lei (inclusiv TVA). 
      Art 3. - Se aprobă contribuția proprie în proiect a  898.965,97 lei, reprezentând achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a 
proiectului, în cuantum de 302.578,33 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitarea, 
extinderea și dotarea Liceului Tehnologic Apor Peter din Municipiul Târgu Secuiesc”. 
      Art.4. - Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului „Reabilitarea, extinderea și dotarea Liceului Tehnologic Apor Peter din 



 

 

Municipiul Târgu Secuiesc”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor 
asigura din bugetul local. 
      Art. 5. - Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
     Art 6. -  Se împuternicește domnul Bokor Tiberiu să semneze toate actele necesare şi 
contractul de finanţare în numele U.A.T Municipiul Târgu Secuiesc. 
     Art.7 – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului 
Târgu Secuiesc. 
 

 
Târgu Secuiesc, la  28 august 2020 

 
    
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

    Bejan András 
         CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                                    SECRETAR GENERAL 
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