
 

 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 100/2022 
privind aprobarea proiectului „Infrastructură pentru transportul verde – piste pentru biciclete, 
parteneriatul Municipiul Târgu Secuiesc – Comuna Cătălina, județul Covasna” și participarea 

la Programul Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C10, 
componenta 10 – Fondul local 

 
 

Consiliul local al municipiului Târgu  Secuiesc, judeţul Covasna,  
            Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu 
Secuiesc, privind aprobarea proiectului „Infrastructură pentru transportul verde – piste pentru 
biciclete, parteneriatul Municipiul Târgu Secuiesc – Comuna Cătălina, județul Covasna” și 
participarea la Programul Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C10, 
componenta 10 – Fondul local,  

Având în vedere: 
-   Planul Național de Redresare și Reziliență al României aprobat de Consiliuil UE la 28 

octombrie 2021,    
-  Ordinul MDLPA nr.999/2022 pentru aprobarea Ghidului specific –Condiții de accesare a 

fondurilor europene aferente Planului de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte 
PNRR/2022, COMPONENTA 10 - Fondul Local, investiția „I.1.4 – Asigurarea infrastructurii 
pentru transport verde – piste pentru biciclete la nivel local / metropolitan 

-   prevederile art.6 alin.(3) a 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 20 alin.(1) lit.i, ale art 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările și compeltările 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 „Infrastructură pentru transportul verde – piste pentru biciclete, 
parteneriatul Municipiul Târgu Secuiesc – Comuna Cătălina, județul Covasna” și participarea la 
Programul Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 
– Fondul local, investiția „I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transport verde – piste pentru 
biciclete la nivel local / metropolitan”. 
      Art. 2. – Se aprobă Nota de fundamentare a investiției  privind necesitatea și oportunitatea 
investiției „Infrastructură pentru transportul verde – piste pentru biciclete, parteneriatul Municipiul 
Târgu Secuiesc – Comuna Cătălina, județul Covasna” , conform Anexei nr. 1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
     Art.3. – Se aprobă descrierii sumare a investiției , conform  Anexei nr. 2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre . 
       Art. 4. – Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între U.A.T. MUNICIPIUL TÂRGU 
SECUIESC și U.A.T. COMUNA CĂTĂLINA,  conform Anexei nr. 3,  care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre . 
       Art. 5. – Se aprobă valorile maxime eligibile a proiectului de 425.000 euro, fără TVA, 
reprezentând 2.092.147,50 lei, fără TVA, la cursul valutar Inforeuro aferent lunii mai 2021, de 1 
euro = 4,9227 lei, valoare stabilită în conformitate cu prevederile Ghidului specific, din care, 



 

 

contribuția liderului de parteneriat U.A.T. MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC este de 307.000 
euro, fără TVA, reprezentând 1.511.268,90 lei, fără TVA (reprezentând 72,24% din valoarea 
cheltuielilor eligibile), iar contribuția partenerului U.A.T. COMUNA CĂTĂLINA este de 118.000 
euro, fără TVA, reprezentând 580.878,60 lei (reprezentând 27,76 % din valoarea cheltuielilor 
eligibile), fără TVA. 
      Art. 6 -. U.A.T. MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC se angajează să finanțeze cheltuielile 
neeligibile aferente proiectului, în procent de 72,24 % din valoarea cheltuielilor eligibile ale 
proiectului, precum și să aloce resursele financiare necesare implementării optime ale acestuia, în 
condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile (fără TVA) din Programul național de 
redresare și reziliență, a TVA aferentă cheltuielilor eligibile din bugetul de stat, din bugetul 
coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 10 – Fondul Local – Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în conformitate cu legislația în vigoare și 
proporțional cu cota de participare în cadrul parteneriatului.  
      Art.7. – Se aprobă contractarea finanțării și desemnarea domnului Bokor Tiberiu, Primarul 
Municipiului Târgu Secuiesc, să reprezinte solicitantul în relația cu Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației și pentru semnarea acordului de parteneriat cu U.A.T. 
COMUNA CĂTĂLINA.  
     Art.8. - Primarul Municipiului Târgu Secuiesc, prin compartimentele de specialitate, va asigura 
punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 

 
     

 Târgu Secuiesc, la 28 iunie 2022 
  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ 
            Lukács László                                                      SECRETAR GENERAL,                                                                                                                                    
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