
 

 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 169/2022 
pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2019 privind aprobarea 
proiectului EXTINDEREA ŞI DOTAREA INFRASTRUCTURII AMBULATORII ÎN 

MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC şi a cheltuielilor legate de proiect 
 
 

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

Secuiesc, pentru aprobarea  modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2019 privind aprobarea 
proiectului EXTINDEREA ŞI DOTAREA INFRASTRUCTURII AMBULATORII ÎN 
MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC şi a cheltuielilor legate de proiect,  

Având în vedere 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; 

Observând Ghidul solicitantului pentru Axa Prioritară 8 – Programul Operaţional Regional, 
Prioritatea de Investiţii 8.1, 
 Având în vedere prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale,cu modificările și completările ulterioare,   
             Ținând cont de prevederile O.U.G nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi 
financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi 
rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar 
României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul 
Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările și completările ulterioare, 
              Observând prevederile H.G. nr.209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului 
instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul 
de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi 
rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în 
cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă,  
   În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.b coroborat cu art.129 alin.(4) lit.d, art.139 
alin.(3) lit.d,  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 modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 51 /2019 privind 
aprobarea proiectului EXTINDEREA ŞI DOTAREA INFRASTRUCTURII AMBULATORII ÎN 
MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Obiectiv specific 8.1, apelul de proiecte nr. 
POR/2018/8/8.1/8.1A/7regiuni și va avea următorul conținut: 

“ Art.2. – Se aprobă valoarea totală a proiectului EXTINDEREA ŞI DOTAREA 
INFRASTRUCTURII AMBULATORII ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC, în cuantum de 
13.891.453,95  lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă de 10.667.268.51 lei (inclusiv 
TVA) şi valoarea totală neeligibilă de 3.224.185,44 lei (inclusiv TVA).” 



 

 

          Art.2. Se aprobă modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 51 /2019 privind 
aprobarea proiectului EXTINDEREA ŞI DOTAREA INFRASTRUCTURII AMBULATORII ÎN 
MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Obiectiv specific 8.1, apelul de proiecte nr. 
POR/2018/8/8.1/8.1A/7regiuni și va avea următorul conținut: 

„ Art. 3. – Se aprobă contribuţia proprie în proiect de 3.224.185,44 lei, reprezentând achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a 
proiectului, în cuantum de 213.345,36 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului EXTINDEREA ŞI 
DOTAREA INFRASTRUCTURII AMBULATORII ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC.” 

           Art 3. - Restul prevederilor Hotărârii Consiliului local nr. 51/2019  privind aprobarea 
proiectului EXTINDEREA ŞI DOTAREA INFRASTRUCTURII AMBULATORII ÎN 
MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Obiectiv specific 8.1, apelul de proiecte nr. 
POR/2018/8/8.1/8.1A/7regiun, rămân neschimbate. 

 
 

Târgu Secuiesc, la 27 octombrie 2022 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ  
     Molnár Lajos-Zoltán                                                  SECRETAR GENERAL,                                                                                                            

                                         Tóth Csilla-Enikő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


