
 

 

 
 
 
 
 
 

 
H O T Ă R Â R E A   NR. 44/2021 

privind aprobarea proiectului Construire bloc de locuințe pentru tineri, destinat închirierii, 
executare rețele edilitare, municipiul Târgu Secuiesc, str. 1 Decembrie 1918, nr 40A, județul 

Covasna  și a cheltuielilor legate de proiect 
 

Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna,  
           Analizând proiectul de hotărâre şi  refereat de aprobare al primarului municipiului Târgu 
Secuiesc, privind aprobarea proiectului Construire bloc de locuinte pentru tineri, destinat 
inchirierii, executare rețele edilitare, municipiul Târgu Secuiesc, str.1 Decembrie 1918, nr 40A şi a 
cheltuielilor legate de proiect, 

Având în vedere  prevederile art.6 alin. (3) a HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 
şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice;  
Luând în considerare prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare: 
           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 completările ulterioare: 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
          Art.1. – Se aprobă proiectul Construire bloc de locuințe pentru tineri, destinat închirierii, 
executare rețele edilitare, municipiul TârguSecuiesc, str 1 Decembrie 1918, nr. 40A, județul 
Covasna ,   în vederea finanţării acestuia prin Agenția Națională pentru Locuințe. 
         Art.2. – Se aprobă valoarea totală a proiectului Construire bloc de locuinte pentru tineri, 
destinat închirierii, executare rețele edilitare, municipiul Târgu Secuiesc, în cuantum de 
6.101.009,74  lei (inclusiv TVA), din care partea de cofinanțare asigurată din bugetul local al 
municipiului Târgu  Secuiesc este de 1.076.804,15 lei cu TVA inclus, conform anexei la prezenta 
hotărâre.     
        Art 3. – Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului Construire bloc de locuinte pentru tineri, destinat inchirierii, executare retele edilitare, 
municipiul Tg Secuiesc, str 1 Decembrie 1918, nr 40A, județul Covasna, pentru implementarea 
proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul local. 
        Art.4 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului 
Târgu Secuiesc. 

 
                                                                  Târgu Secuiesc, la  18 martie 2021   
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

    Dávid Sándor 
                CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                                               SECRETAR GENERAL 
                                                                                                                       Tóth Csilla Enikő 

 
Întocmit: Mátyus Kálmán 
Comp. Adm. Publ. Loc 


