
 

 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 155/2021 
privind aprobarea cererii de finanțare, ale indicatorilor tehnico-economici și a devizului general 

estimativ, pentru obiectul de investiții ‚, Modernizare și reabilitare strada Primăverii, Curtea 59, Curtea 60, 
Curtea 61, Curtea 62, strada Nagy Mózes,  municipiul Târgu Secuiesc “,  în vederea participării în cadrul  

Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” 
 

Consiliul local al municipiului Tg. Secuiesc, judeţul Covasna,  
        Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului Târgu Secuiesc, privind 
aprobarea cererii de finanțare, ale indicatorilor tehnico-economici și a devizului general estimativ, pentru 
obiectul de investiții ‚, Modernizare și reabilitare strada Primăverii, Curtea 59, Curtea 60, Curtea 61, Curtea 
62, strada Nagy Mózes,  municipiul Târgu Secuiesc “,  în vederea participării în cadrul  Programului Național 
de Investiții ”Anghel Saligny”,  
             Având în vedere: 

- raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului,  
 - prevederile art. 2, art. 4 alin (1), art.6  din O.U.G nr 95/2021 pentru aprobarea Programului național de 
investiții ”Anghel Saligny”,  
 - prevederile Ordinului MDLPA nr.1333/21.09.2021, privind Normele metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor O.U,G nr 95/2021  pentru aprobarea Programului național de investiții ”Anghel Saligny”, 
pentru categoriile de investiții prevăzute la art.4 alin. (1) lit a)-d) din O.U.G nr 95/2021,  

- prevederile art.6 alin. (3) 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; 
 -  prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

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) a din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ; cu modificările și completările ulterioare: 

 
HOTĂRĂŞTE 

         Art.1. – Se aprobă devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții ‚, Modernizare și reabilitare 
strada Primăverii, Curtea 59, Curtea 60, Curtea 61, Curtea 62, strada Nagy Mózes,  municipiul Târgu 
Secuiesc “, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
         Art.2. – Se aprobă cererea de finanțare pentru obiectivului de investiții ‚, Modernizare și reabilitare 
strada Primăverii, Curtea 59, Curtea 60, Curtea 61, Curtea 62, strada Nagy Mózes,  municipiul Târgu 
Secuiesc “, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre, în vederea participării în cadrul  Programului Național de 
Investiții ”Anghel Saligny”. 
        Art. 3. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții‚, Modernizare și 
reabilitare strada Primăverii, Curtea 59, Curtea 60, Curtea 61, Curtea 62, strada Nagy Mózes,  municipiul 
Târgu Secuiesc “ , conform anexei nr. 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
         Art 4. – Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării obiectivului de 
investiții ‚, Modernizare și reabilitare strada Primăverii, Curtea 59, Curtea 60, Curtea 61, Curtea 62, strada 
Nagy Mózes,  municipiul Târgu Secuiesc “, în vederea implementării acesteia în condiţii optime, se vor asigura 
din bugetul local al municipiului Târgu Secuiesc. 
        Art.5  - Se împuternicește primarul municipiului Târgu Secuiesc, dl.Bokor Tiberiu, să semneze toate actele 
necesare pentru obținerea finanțării și încheierea contractului de finanțare, să semneze contractul de finanțare și 
toate înscrisurile necesare  pentru obținerea finanțării, implementarea proiectului și decontarea cheltuielilor 
aferente. 

      Art.6 .- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul municipiului 
Târgu Secuiesc și aparatul de specialitate.   

 Târgu Secuiesc, la 3 noiembrie 2021 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
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