
 

 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 126/2021 
Privind aprobarea  Devizului general actualizat și al devizului general pentru lucrările rest de executat,  a  

indicatorilor tehnico-economici actualizati și  a cofinanțării la investitia „Reabilitare str. Bem Jozsef km 
58+680-59+980,Tg Secuiesc” 

 
Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna,  

              Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului privind aprobarea  Devizului 
general actualizat si devizul general pentru lucrarile rest de executat,  a  indicatorilor tehnico-economici 
actualizati si  a cofinanțarii la investitia „Reabilitare str Bem Jozsef km 58+680-59+980,Tg Secuiesc” 
 Având în vedere: 

- Raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului,  
- Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- Art.10 alin .(4) din H.G nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutului cadru al documentației 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 
- prevederile O.U.G nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului MDRAP nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea 

în aplicare a prevederilor O.U.G nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului național de dezvoltare 
locală, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile O.U.G nr. 93/2021, privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de 
dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea art. IV alin. (1) din OUG nr. 6/2017 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice; 

- Circulara MDRAPFE nr. 102902/27.08.2021, privind posibilitatea beneficiarilor PNDL etapa a II-a, de 
a solicita suplimentarea sumelor alocate de la bugetul de stat în vederea finalizării obiectivelor de 
investiții,  

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. "b" coroborat cu alin. (4), lit. "d", art. 139 alin. (3) lit "d" și art.196 alin.(1) 
lit. “a” din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ; cu modificările și completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
          Art. 1.  - Se aprobă devizul general actualizat și devizul general pentru lucrările rest de executat, aferent 
investiției ,, Reabilitare str Bem Jozsef km 58+680-59+980,Tg Secuiesc”; cuprinsă în Anexa nr. 1, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați, aferente investiției ,, Reabilitare str Bem 
Jozsef km 58+680-59+980,Tg Secuiesc”, cuprinse în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
         Art.3. - Se aprobă cofinanțarea proiectului ,, Reabilitare str Bem Jozsef km 58+680-59+980,Tg 
Secuiesc”din bugetul local al municipiului Tg Secuiesc, cu suma care nu este eligibila prin programul PNDL, 
conform tabelului cuprins în Anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. -  Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se însărcinează primarul Municipiului 
Tg Secuiesc, prin serviciile aparatului de specialitate. 
  

 Târgu Secuiesc, la 24 septembrie 2021 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

   Gáspár Zsolt     
                   CONTRASEMNEAZĂ  

            SECRETAR GENERAL, 
                                                                          Tóth Csilla Enikő 
 


