
 

 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 81 / 2022 
privind aprobarea depunerii proiectului „„Renovarea energetică moderată a Liceului Teoretic 
Nagy Mózes din municipiul Târgu Secuiesc, corpurile C1 și C2” pentru accesarea fondurilor 

europene nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de 
proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 

2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea 
B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice 

 
 

Consiliul local al municipiului Târgu  Secuiesc, judeţul Covasna,  
            Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al domnului primar privind aprobarea 
depunerii proiectului „Renovarea energetică moderată a Liceului Teoretic Nagy Mózes din municipiul 
Târgu Secuiesc, corpurile C1 și C2” pentru a accesa fondurile europene nerambursabile prin Planul 
Național de Redresare și Reziliență  în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1,  
PNRR/2022/C5/B.2.2/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență 
energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau 
aprofundată a rezidentiale multifamiliale,  
             Având în vedere prevederile Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării 
din fondurile europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de 
proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — 
Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: 
Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice – aprobat prin Ordinului nr. 
441/2022 al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; 
            În conformitate cu prevederile art.5 alin. (3) și (4), art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

În baza prevederilor 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; 
             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,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1 – (1)  Se aprobă depunerea proiectului „Renovarea energetică moderată a Liceului 
Teoretic Nagy Mózes din municipiul Târgu Secuiesc, corpurile C1 și C2” pentru accesarea fondurilor 
europene nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema 
de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea 
energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice . 
         (2) Se aprobă valoarea maximală eligibilă a proiectului în sumă de 11.184.902,11344 lei fără 
TVA, calculată utilizând formula: “ Valoarea maximă eligibilă a proiectului = (aria desfășurată x cost 
unitar pentru lucrări de renovare moderată) + (cost stație încărcare rapidă x număr de stații)”. 
 Art.2 – Descrierea sumară a investiției propusă prin proiectul „Renovarea energetică moderată a 
Liceului Teoretic Nagy Mózes din municipiul Târgu Secuiesc, corpurile C1 și C2”  este prevăzută în  
Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.3 – Municipiul Târgu Secuiesc în calitate de solicitant al finanțării nerambursabile, se 
angajează să finanţeze toate cheltuielile neeligibile care asigură implementarea proiectului prevăzut la 



 

 

art.1, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări, 
solicitate în etapa de implementare a proiectului. 
 Art.4 – Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Echipa de Implementare, care va 
fi desemnată ulterior prin dispoziție a primarului Municipiului Târgu Secuiesc, Biroul pentru proiecte. 
 
 
 
 

 Târgu Secuiesc, la 27 mai 2022 
  

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          CONTRASEMNEAZĂ 
   Dr.Szilveszter Szabolcs                                                          SECRETAR GENERAL,                                                                                                            
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