
 

 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 117/2022 
privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-

economici, a devizului general și a categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul local al obiectivului 
de investiții  

 Modernizare și reabilitare strada  Cimitirului, municipiul Tg Secuiesc 
   

Consiliul local al municipiului Tg. Secuiesc, judeţul Covasna,  
Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al viceprimarului municipiului Târgu 

Secuiesc, privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-
economici, a devizului general și a categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul local al obiectivului de 
investiții  Modernizare și reabilitare strada Cimitirului, municipiul Tg Secuiesc   
Având în vedere: 

- Raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului,  
- prevederile Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr 1375/2022 
- adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr 84013/18.07.2022 

 - prevederile art. 2, art. 4 alin (1) a Ordonanței de urgență nr 95/2021 pentru aprobarea Programului 
național de investiții ”Anghel Saligny”,  
 - prevederile Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG 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 OUG nr 95/2021,  

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

- Dispozița nr. 271/2022 cu privire la  delegarea atribuțiilor de serviciu ale secretarului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc către  doamna Nagy Gabriella, consilier juridic din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Târgu Secuiesc, pe perioada efectuării concediului de odihnă. 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă devizul general  al  proiectului Modernizare și reabilitare strada  Cimitirului, 

municipiul Tg Secuiesc, anexa nr 1 la  prezenta hotărâre.  
Art.2. – Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții a proiectului, anexa nr 2 la 

prezenta hotărâre,  
Art. 3. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului Modernizare și reabilitare strada  

Cimitirului, municipiul Tg Secuiesc, anexa nr 3 la prezenta hotărâre. 
 Art 4. – Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

Modernizare și reabilitare strada Cimitirului, municipiul Tg Secuiesc,, pentru implementarea 
proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul local. 

  
 Târgu Secuiesc, la 4 august 2022 

  
   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
            Lukács László                                                                  SECRETAR GENERAL,                                                                                                            

                                          Nagy Gabriella   
    

 


