
 

 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 48/2023 
privind aprobarea cofinanțării proiectului intitulat ”Ca-n povești – Ateliere metodologice de 

animare, povestire și jocuri populare” depus spre finanțare la Planul Național de Redresare și 
Reziliență/C11/MC-AFCN/I5-1/Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct 

de vedere cultural, depus de Asociația Sic-Art 
 

Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare a domnului consilier local  
dr. Szilveszter Szabolcs privind aprobarea cofinanțării proiectului intitulat ”Ca-n povești – Ateliere 
metodologice de animare, povestire și jocuri populare” depus spre finanțare la Planul Național de 
Redresare și Reziliență/C11/MC-AFCN/I5-1/Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din 
punct de vedere cultural, 
 Având în vedere adresa Asociației Sic-Art înregistrată la Registratura Primăriei Municipiului 
Târgu Secuiesc cu numărul 5701/08.03.2023, 
             Luând în considerare Apelulul de finanțare I5 – 1,Pilonul IV. Coeziunea socială și teritorială, 
Componenta C11.Turism și cultură, I5. Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din 
punct de vedere cultural și prevederile Ghidului solicitantului Apel I.5-1 , aprobat prin Ordinul 
Ministerului Culturii nr.3513/2022,  
            În conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale cu modificările și completările 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,  

 H O T Ă R Ă Ş T E: 
  
 Art.1. – – Se aprobă cofinanțarea din bugetul local al Municipiului Târgu Secuiesc al proiectului 
intitulat  ” Ca-n povești – Ateliere metodologice de animare, povestire și jocuri populare” depus spre 
finanțare la Planul Național de Redresare și Reziliență/C11/MC-AFCN/I5-1/Creșterea accesului la 
cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural, de către Asociația Sic-Art,  în sumă de 
22.222,00 lei. 
 Art. 2. – Suma de 22.222,00 lei reprezintă contribuția proprie de 10% al Municipiului Târgu 
Secuiesc din valoarea totală al bugetului de 222,222.00 lei în cadrul proiectului intitulat ”Ca-n 
povești – Ateliere metodologice de animare, povestire și jocuri populare” depus spre finanțare la 
Planul Național de Redresare și Reziliență/C11/MC-AFCN/I5-1/Creșterea accesului la cultură în 
zonele defavorizate din punct de vedere cultural. 
 Art. 3. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului 
Târgu Secuiesc.                                                                      

 Târgu Secuiesc, la 10 martie 2023 
 

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

                                                     Tóth Csilla- Enikő 

 



 

 

 
 
 


