
 

 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 44/2022 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 66/2018 privind aprobarea proiectului 

CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI 
TG. SECUIESC - GRĂDINIŢA CSIPKERÓZSIKA 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, 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.66/2018 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA 
EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - 
GRĂDINIŢA CSIPKERÓZSIKA și a cheltuielilor legate de proiect, 

Având în vedere: 
- prevederile art.6 alin. (3) a 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; 
- Ghidul solicitantului pentru Axa Prioritară 3 – Programul Operaţional Regional 

 - prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
       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 OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
  

HOTĂRĂŞTE 
 

Art 1.- Se aprobă modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 66/2018,  în urma apariției unor 
situații neprevăzute în cuantum de 99.093,51 lei inclusiv TVA, care va avea următorul conținut : 

‘’ Se aprobă valoarea totală a proiectului CRESTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR 
APARȚINATOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC- GRADINIȚA CSIPKERÓZSIKA”, în cuantum 
1.266.540,03 lei (inclusiv TVA).’’, conform anexei la prezenta hotarare. 

Art 2. – Se aprobă modificarea art.3 al Hotărârii Consiliului Local  nr. 66/2018,  care va avea 
următorul conținut : 

‘’ Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Târgu Secuiesc, reprezentând achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 231.902,74 lei , cât și contribuția de 2% din 
valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând cofinanțarea proiectului ”CRESTEREA EFICIENȚEI 
ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARȚINATOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - GRADINIȚA 
CSIPKERÓZSIKA”. 

Art 3. – Se împuternicește dl. Bokor Tiberiu, primarul Mun. Târgu Secuiesc să semeneze toate actele 
necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Târgu Secuiesc. 
       Art.4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri  se însărcinează Primarul municipiului  Târgu 
Secuiesc. 
  
                                                                                   Târgu Secuiesc,  la  3 martie  2022 
 
 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ 
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