
 

 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 88/2022 
cu privire la aprobarea depunerii proiectului „ Construire locuințe nZEB plus pentru tineri/ 

locuințe de serviciu în Municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna”  și a cheltuielilor aferente 
proiectului în vederea finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, 

COMPONENTA 10 - Fondul Local, Investiția I.2 – Construirea de locuințe pentru 
tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ  

 
Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna,  

           Analizând proiectul de hotărâre şi  referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu 
Secuiesc, cu privire la aprobarea depunerii proiectului „Construire locuințe nZEB plus pentru 
tineri/ locuințe de serviciu în Municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna”  și a cheltuielilor 
aferente proiectului în vederea finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, 
COMPONENTA 10 - Fondul Local, Investiția I.2 – Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de 
serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ,  

Având în vedere: 
-   Planul Național de Redresare și Reziliență al României aprobat de Consiliuil UE la 28 

octombrie 2021,    
-  Ordinul MDLPA nr.999/2022 pentru aprobarea Ghidului specific –Condiții de accesare a 

fondurilor europene aferente Planului de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte 
PNRR/2022, COMPONENTA 10 - Fondul Local,  Investiția I.2 – Construirea de locuințe pentru 
tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ, 

-  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; 
  -  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. – Se aprobă depunerea proiectului cu titlul „ Construire locuințe nZEB plus pentru 
tineri/ locuințe de serviciu în Municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna”  în vederea accesării de 
fonduri nerambursabile prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, COMPONENTA 10 - 
Fondul Local, Investiția I.2 – Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru 
specialiști din sănătate și învățământ şi a cheltuielilor legate de proiect. 

Art. 2. - Se aprobă Nota de fundamentare a investiției  „ Construire locuințe nZEB plus 
pentru tineri/ locuințe de serviciu în Municipiul Targu Secuiesc, judetul Covasna” conform anexei 
nr.1, care face parte integrantă la prezenta hotărâre. 

Art. 3. - Se aprobă valoarea totală a proiectului cu titlul „ Construire locuințe nZEB plus 
pentru tineri/ locuințe de serviciu în Municipiul Targu Secuiesc, judetul Covasna”   în cuantum de 
905.860,00 EUR,. echivalent a 4.459.277,02 RON, la cursul euro aferent lunii mai 2021 de 4,9227 
RON, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  



 

 

Art. 4.- Se aprobă descrierea investiției „ Construire locuințe nZEB plus pentru tineri/ 
locuințe de serviciu în Municipiul Targu Secuiesc, judetul Covasna” , conform anexei nr. 1 care 
face parte integrantî din prezenta hotărâre. 

Art. 5.- Municipiul Târgu Secuiesc se angajează să finanțeze toate cheltuielile neeligibile care 
asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnice 
economice și contractul de lucrări.   

Art. 6. -Se împuternicește domnul Bokor Tiberiu, primarul Municipiului Târgu Secuiesc, să 
semeneze în numele și pentru Municipiul Târgu Secuiesc, a tuturor actelor necesare depunerii, 
precontractării și contractării proiectului. 
       Art. 7. - 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 23 iunie 2022 
  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ 
            Lukács László                                                      SECRETAR GENERAL,                                                                                                            

                                Tóth Csilla -Enikő       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


