
 

 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 45/2023 
privind aprobarea Acordului de parteneriat nr. 7184/27.02.2023, încheiat între Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Centru și U.A.T. Municipiul Târgu Secuiesc 

 
           Consiliul local al Municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna,  
           Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu Secuiesc 
privind aprobarea Acordului de parteneriat nr. 7184/27.02.2023, încheiat între Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Centru și U.A.T. Municipiul Târgu Secuiesc, 
            Luând în considerare adresele ADR Centru nr.5836/16.02.2023 și nr. 7184/27.02.2023 referitoare la 
fișa de proiect „ Modernizarea şi reabilitarea centrului istoric al municipiului - etapa II”;   fișa de proiect „ 
Modernizarea şi reabilitarea centrului istoric al municipiului - etapa II” depusă la ADR Centru și selectată spre 
finanțare; 
  Având în vedere proiectul ”Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate 
din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de 
agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 
patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau 
drumuri de legătură”, finanțat prin POAT 2014-2020,  
            În conformitate cu prevederile art. 20 alin.(1) lit.i din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare; ale O.U.G. nr.88/2020 privind instituirea unor măsuri, 
precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice 
considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional 
Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM); 
           Observând Ghidul solicitantului – Condiții Specifice de accesare a fondurilor din POAT 2014-2020 
destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, 
infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de 
agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și sevicii publice de turism, inclusiv obiectiv de 
patrimoniu cu potențial turistic și Metodologia de selecție a fișelor de proiecte ce vor obține sprijin prin 
intermediul Programul Operațional Asistență tehnică 2014-2020 pentru pregătirea proiectelor de infratructură 
în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele 
ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și 
sevicii publice de turism, inclusiv obiectiv de patrimoniu cu potențial turistic. 
            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 Acordul de parteneriat încheiat între Agenția de Dezvoltare Regională Centru  și 
Unitatea Administrativă Teritorială Municipiul Târgu Secuiesc pentru realizarea proiectului ” Sprijin la nivelul 
Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile 
mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și 
servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de 
interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” nr. 7184/27.02.2023, prezentat în 
anexă, care face parte integrante din prezenta hotărâre.  

Art.2. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Municipiului Târgu 
Secuiesc. 

Târgu Secuiesc, la 8 martie 2023 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    CONTRASEMNEAZĂ  
 Domokos –Fejér Melinda                                                          SECRETAR GENERAL,                                                                                      

                                                  Tóth Csilla- Enikő 

 



 

 

 
 
 


