
 

 

 
 

H O T Ă R Â R E A   NR.  22/2018 
cu privire la  modificarea și completarea H.C.L. nr. 115/2017 privind aprobarea 

transmiterii în administrarea societăţii PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU- SECUIESC 
S.R.L. a imobilelor care constituie Situl Industrial nr. 1 IFET şi Situl industrial nr.2 

Epurare din municipiul Târgu Secuiesc 
  

Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului 
Târgu Secuiesc cu privire la  modificarea și completarea H.C.L. nr. 115/2017 privind aprobarea 
transmiterii în administrarea societăţii PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU- SECUIESC 
S.R.L. a imobilelor care constituie Situl Industrial nr. 1 IFET şi Situl industrial nr.2 Epurare din 
municipiul Târgu Secuiesc 

Reţinând prevederile art. 3 alin. (4) şi al art.16 alin. (2) a Legii nr. 213/1998 privind 
bunurile proprietate publică,   
 Ținând seama de dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice, precum și a Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale,  
 Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. a), art. 37, art. 45 alin. (1) și art. 115 
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

ARTICOL UNIC – H.C.L. nr. 115/2017 privind aprobarea transmiterii în 
administrarea societăţii PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU- SECUIESC S.R.L. a imobilelor 
care constituie Situl Industrial nr. 1 IFET şi Situl industrial nr.2 Epurare din municipiul Târgu 
Secuiesc, se modifică și se completează după cum urmează: 

1. Se introduce o nouă literă după lit. t) din art. 3 Cap. III Obligațiile părților din Anexa 
nr. 2 la H.C.L. nr. 115/2017 Modelul contractului de administrare, astfel: 

q) să încheie contracte de închiriere și contracte de superficie pentru imobilele 
prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre și în conformitate cu prev. art. 16 alin. (2) din 
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, să încaseze din chirii o cotă-parte de 
50%, restul de 50% reprezentând venit la bugetul local. 

 
Târgu Secuiesc, la 15 februarie 2018 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

    Fejér Melinda 
        CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                   SECRETAR 
                                                                                                                      (vacant) 
 
 

Întocmit: Mátyus Kálmán 
Serv. Adm. Publ. Loc. 


