
 

 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 158/2021 
privind aprobarea cererii de finanțare, ale indicatorilor tehnico-economici și a devizului general 
estimativ, pentru obiectul de investiții ‚, Amenajare pistă de bicicliști pe sectorul DN11B situat pe 

teritoriul UAT Târgu Secuiesc, de la km 1+242 - până la limita extravilanului (km 2+320) “,  în 
vederea participării în cadrul  Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” 

 
 

Consiliul local al municipiului Tg. Secuiesc, judeţul Covasna,  
            Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu 
Secuiesc, privind aprobarea cererii de finanțare, ale indicatorilor tehnico-economici și a devizului 
general estimativ, pentru obiectul de investiții ‚, Amenajare pistă de bicicliști pe sectorul DN11B 
situat pe teritoriul UAT Târgu Secuiesc, de la km 1+242 - până la limita extravilanului (km 2+320) 
“,   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; 
 -  procesul verbal de constatare si identificare privind predarea temporara a zonei de siguranta a 
unui sector de drum national din administrarea Ministerului Transporturilor, Insfrastructurii si 
Comunicatiilor in Administrarea Municipiului Tg Secuiesc si comunei Sanzieini, judetul Covasna 
 - protocol de predare primire a sectorului de drum  inregistrat la CNAIR SA  sub nr 
22148/01.11.2021, iar la Primăria mun. Tg Secuiesc sub nr 21286/02.11.2021 

 - Hotărârea Consiliului Local nr.139/2021 privind aprobarea preluării temporare în 
administrarea Municipiului Târgu Secuiesc  a zonei de siguranță a tronsonului de drum național  DN 
11B de la km 1+670 până la km 2 +320, partea dreapta, având  lungimea fizică totală reală de 0,650 
km și suprafața de 1625 mp, în vederea modernizării,  

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 ‚, Amenajare pistă de 
bicicliști pe sectorul DN11B situat pe teritoriul UAT Târgu Secuiesc, de la km 1+242 - până la limita 
extravilanului (km 2+320),  “, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
         Art.2. – Se aprobă cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții ‚, Amenajare pistă de 
bicicliști pe sectorul DN11B situat pe teritoriul UAT Târgu Secuiesc, de la km 1+242 - până la limita 
extravilanului (km 2+320) “, 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 ‚, Amenajare 
pistă de bicicliști pe sectorul DN11B situat pe teritoriul UAT Târgu Secuiesc, de la km 1+242- până 
la limita extravilanului (km 2+320) “, 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 ‚, Amenajare pistă de bicicliști pe sectorul DN11B situat pe teritoriul UAT 
Târgu Secuiesc, de la km 1+242- până la limita extravilanului (km 2+320) “,  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 

Szigethy Kálmán    
                   CONTRASEMNEAZĂ  

            SECRETAR GENERAL, 
                                                                          Tóth Csilla Enikő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


