
H O T Ă R Â R E A   NR. 68/2014
cu privire la   încheierea unui contract de asociere între Municipiul Târgu Secuiesc şi Asociaţia Unităţilor din

Industria Hotelieră şi Restaurante din Sfântu Gheorghe

Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna;
Analizând proiectul de hotărâre şi  expunerea de motive al primarului municipiului  Târgu Secuiesc cu
privire la încheierea unui contract de asociere între Municipiul Târgu Secuiesc şi Asociaţia Unităţilor
din Industria Hotelier ă şi Restaurante din Sfântu Gheorghe;

Având în vedere propunerea de asociere al Asociaţiei Unităţilor din Industria Hotelieră şi Restaurante,
cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gábor Áron nr.12-14, jud.Covasna;

Văzând prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e şi alin. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – (1) Se aprobă asocierea între Municipiul Târgu Secuiesc şi Asociaţia Unităţilor din Industria
Hotelieră  şi  Restaurante, cu sediul în Municipiul  Sfântu Gheorghe, în  vederea realizării  în comun a unor
lucrări, servicii şi proiecte de interes public, prin organizarea şi stabilirea ocupanţilor domeniului public din
centrul  municipiului  Târgu  Secuiesc,  în  scopul  instalării  unor  standuri  de  alimentaţie  publică  cu  ocazia
ZILELOR TÂRGU SECUIESC – ŐSZI SOKADALOM 2014.

(2) Condiţiile şi termenii asocierii sunt cuprinşi în Contractul de asociere, anexă la prezenta hotărâre
din care face parte integrantă.

Art. 2. – Se numeşte în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc în
Comisia de supraveghere a asocierii dl. Derzsi Gyula, consilier local.

Art. 3.  – Cu semnarea contractului de asociere se mandatează Primarul Municipiului Târgu Secuiesc,
dl.Bokor Tiberiu.

Art.4.  – Cu executarea prevederilor  prezentei hotărâri se însărcinează  primarul  municipiului  Târgu
Secuiesc şi persoana desemnată prin art. 2 al prezentei hotărâri.
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