
 

 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 193/2022 
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 71/2022 privind aprobarea 

devizului general, a cererii de finațare și participarea în Programul Național de Investiții 
”Anghel Saligny” a proiectului “ Înființarea, extinderea și modernizarea rețelei inteligente de 

distribuție a gazelor naturale  în Municipiul Târgu Secuiesc și satul aparținător Lunga “ 
 

Consiliul local al municipiului Tg. Secuiesc, judeţul Covasna,  
            Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu 
Secuiesc, privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 71/2022 privind 
aprobarea devizului general, a cererii de finațare și participarea în Programul Național de Investiții 
”Anghel Saligny” a proiectului “ Înființarea, extinderea și modernizarea rețelei inteligente de 
distribuție a gazelor naturale  în Municipiul Târgu Secuiesc și satul aparținător Lunga “,   
               Având în vedere: 
 - prevederile pct.I  art. 1 și art. 2 din Ordonanța de urgență nr. 40/2022 privind instituirea unor 
măsuri pentru derularea Programului național de investiții ”Anghel Saligny” și pentru modificarea 
art.1 alin (2) din Ordonanța de urgență nr 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de 
investiții ”Anghel Saligny”, 
            - prevederile Ordinului MDLPA nr.1330/2021 privind aprobarea standardului de cost aferent 
obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii ''Anghel Saligny'',   
- prevederile art.6 alin. (3) din 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 art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
           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 modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 71/2022 privind 
aprobarea devizului general, a cererii de finațare și participarea în Programul Național de Investiții 
”Anghel Saligny” a proiectului “ Înființarea, extinderea și modernizarea rețelei inteligente de 
distribuție a gazelor naturale  în Municipiul Târgu Secuiesc și satul aparținător Lunga “, prin 
completarea unui nou articol după art.3, respectiv  art.3 1 și care va avea următorul conținut:    
       “Art.3 1  -  Se aprobă cofinanțarea obiectivului prevăzut la art.1 din bugetul local al Municipiului 
Târgu Secuiesc.  “ 

            Art 2. – Cu aducere la îndeplinire al prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
municipiului Târgu Secuiesc și administratorul public al municipiului Târgu Secuiesc, d-na 
Antal Emőke. 

Târgu Secuiesc, la 24 noiembrie 2022 
 

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

                                                         Tóth Csilla-Enikő 
 

 


