
 

 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 95/2021  
Privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin 

Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în municipiul Târgu 
Secuiesc, str Stadionului nr 32-34-36 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului 

de investiții “Bazin de înot multifunțional -structură, str. Stadionului nr. 32, 34, 36, municipiul 
Târgu Secuiesc, județul Covasna” 

 
 
Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna,  

                  Analizând Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare a domnului Bokor Tiberiu, 
primarul municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna, privind predarea către Ministerul Dezvoltării 
Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a 
amplasamentului situat în municipiul Târgu Secuiesc, str Stadionului nr 32-34-36 și asigurarea 
condițiilor in vederea executării obiectivului de investiții “ Bazin de înot multifuncțional-structură, str. 
Stadionului nr. 32, 34, 36, municipiul Târgu Secuiesc, judetul Covasna”  , 

Având în vedere prevederile:  
- art. 1 alin (2),lit. b. ,coroborat cu art. 2 alin (1) lit.b., art.6 și art.13 din Anexa nr.3 Programul 

național de construcții de interes public sau social a O.G. nr 25/2001 privind înființarea Companiei 
Naționale de Investiții ”C.N.I.” – S.A, cu modificările și completările ulterioare, 

- art. 10 din H.G nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare,  

Ținând cont de faptul că obiectivul menționat face parte din Strategia Integrată de Dezvoltare 
Urbană  durabilă (SIDU) a municipiului Târgu Secuiesc pe perioada 2016 – 2020,  aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local  nr. 69/2016, 

         Având în vedere prevederile art. 14 alin (1) și (2)  din O.U.G nr 28/2013, pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și compeltările ulterioare;  

           În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c)  și d),  art.129 alin. (7) lit.f , ale art.139 alin.(3) 
lit.g,  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 predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I. ” S.A. , pe baza de protocol, a amplasamentului, teren cu 
structură nefinalizată, situat în municipiul Târgu Secuiesc, str Stadionului nr 32-34-36, aflat în 
administrarea Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc, în suprafață  de 8751,5 mp, din totalul 
de 36348 mp înscriși în cartea funciară, identificat potrivit Cărții funciare nr 30465, nr topografic 
30465 și a planului de situație nr A-02, anexă la prezenta hotărâre, liber de orice sarcini, în vederea și 
pe perioada realizării de ”C.N.I” S.A a obiectivului de investiții ” Bazin de înot multifunctional-
structură , str. Stadionului nr. 32, 34, 36, municipiul Târgu Secuiesc, judetul Covasna” . 
            Art. 2. – Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 
reglementărilor in vigoare; 



 

 

           Art. 3. – Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al municipiului Tg Secuiesc, 
județul Covasna a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrice, apă, canal, gaz, etc). 
           Art.4. – Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, se obligă să asigure, în condițiile legii, 
suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului. 
           Art. 5. – Se aprobă finanțarea din bugetul local al cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate 
de U.A.T Municipiul Târgu Secuiesc în valoare de 8.955.346,98 lei cu TVA, din care conform 
devizului general suma de 3.828.360,34 lei cu TVA reprezintă cheltuieli pentru finalizarea 
obiectivului.  
          Art. 6. - Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc se obligă ca, după predarea 
amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă 
de minim 15 ani.  
          Art.7 –Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului 
Târgu Secuiesc. 
 
 
 
    

                                         Târgu Secuiesc, la 24 iunie 2021 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Gáspár Zsolt     
                  CONTRASEMNEAZĂ  
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