
 

 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 129/2022 
privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în Hotărârea Consiliului Local  

nr.123/2022  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  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) 
  
 
 Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare  al  primarului municipiului  Târgu 

Secuiesc, privind îndreptarea unei  erori materiale strecurată în  Hotărârea Consiliului Local  
nr.123/2022  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  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),  

Având în vedere prevederile art. 71 alin.(1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art. 129. alin. (1) coroborat cu art.129 alin. (14), ale art.139 alin. (1) și art. 196 
alin.(1) lit. a  din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare,    

    
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
 
Art. 1. - Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurată în redactarea titlului, preambulului 

și al art.2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 123/2022,  în sensul că  la noțiunea  ”documentație de 
avizare a lucrărilor de intervenții „ înscris greșit în titlul, preambulul și în art.2 al hotărârii ,  se va 
înscrie  „ studiu de fezabilitate”.     

Art. 2. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local  nr.123/2022 rămân în vigoare. 
Art. 3.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului  

Târgu Secuiesc.          
 

 
Târgu Secuiesc, la 18 august 2022 
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