
 

 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 136/2022 
privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului 

„Achiziția de insule ecologice digitalizate pentru  colectarea deșeurilor în municipiul Târgu Secuiesc” 
 

              Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
   Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al  d-lui viceprimar  dr. Szilveszter Szabolcs; 
privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Achiziția de insule 
ecologice digitalizate pentru  colectarea deșeurilor în municipiul Târgu Secuiesc”,  

Având în vedere: 
- Planul național de redresare și reziliență, aprobat de Consiliuil UE la 28 octombrie 2021,    
- Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente 

Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, componenta 
3 — Managementul deșeurilor, Investiția I1.: Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de 
management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ, sau la nivel de orașe/ comune, Subinvestiția 
I1.B. – Construirea de insule ecologice digitalizate aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și 
pădurilor nr. 2366/2022; 
              - 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. – (1) Se aprobă depunerea de către municipiul Târgu Secuiesc a cererii de finanțare aferent 
proiectului „Achiziția de insule ecologice digitalizate pentru colectarea deșeurilor în municipiul Târgu 
Secuiesc”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului național de redresare și reziliență (PNRR),  în 
cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, componenta 3 — Managementul deșeurilor, Investiția I1.: 
Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel 
de județ, sau la nivel de orașe/ comune, Subinvestiția I1.B. – Construirea de insule ecologice digitalizate; 

(2) Necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției constituie anexă la prezenta 
hotărâre din care face parte integrantă; 

Art. 2. – Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului „Achiziția de insule ecologice digitalizate 
pentru colectarea deșeurilor în municipiul Târgu Secuiesc” în cuantum de 1.536.141,25 lei, din care valoarea 
aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR în cuantum de  1.290.875,00 lei și valoarea TVA aferentă acestor 
tipuri de cheltuieli în cuantum de 245.266,25 lei.  

Art. 3. – Se aprobă contribuția proprie în proiect a municipiului Târgu Secuiesc la toate cheltuielile 
care exced valoarea maximă eligibilă, reprezentând cheltuieli neeligibile pentru asigurarea implementării 
proiectului „Achiziția de insule ecologice digitalizate pentru colectarea deșeurilor în municipiul Târgu 
Secuiesc”. 

Art. 4. – Se aprobă finanțarea cheltuielilor de mentenanță a investiției de către Municipiul Târgu 
Secuiesc pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți. 

Art. 5. – Se mandatează Bokor Tiberiu, primarul municipiului Târgu Secuiesc, pentru relația cu 
MMAP în derularea proiectului.  
 Art.6. – Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Echipa de Implementare, care va fi 
desemnată ulterior prin dispoziție a primarului Municipiului Târgu Secuiesc și Biroul pentru proiecte..     
                                       
                                              Târgu Secuiesc, la 21 septembrie 2022 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                  CONTRASEMNEAZĂ  
     Molnár Lajos-Zoltán                                                             SECRETAR GENERAL,                                                                                                  

                                     Tóth Csilla-Enikő 
 

 


