
 
H O T Ă R Â R E A   NR. 35/2016 

cu privirea la acordarea unui  mandat special  reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în AGA  
SC Gosp Com SA, Sfântu Gheorghe  

  Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
   Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului cu privirea 
la acordarea unui  mandat special  reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în AGA  SC Gosp Com SA, 
Sfântu Gheorghe, 

Având în vedere: 
- Adresa SC Gosp Com SA, Sfântu Gheorghe nr. 3296/11.03.2016, înregistrată la mun. 

Târgu Secuiesc sub nr. 6435/14.03.2016; 
- Notele justificative cu nr. 1982/15.02.2016 și nr. 3289/11.03.2016 întocmite de 

departamentele Gosp Com SA; 
- Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările; 
În conformitate cu: 
- Prevederile art. 4 din OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici, 
ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 În temeiul art. 36 alin. 3 lit. c și alin. 6 lit. a pct. 14, art. 45 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. b din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E  

Art. 1 – Se mandatează dl. Bartha János László reprezentantul mun. Târgu Secuiesc în AGA a SC Gosp 
Com SA Sfântu Gheorghe, să voteze în numele și pe seama mun. Târgu Secuiesc, pentru prelungirea duratei 
Contractului nr. 9531/201 ”Asistență Tehnică pentru Supervizarea lucrărilor proiectului Extinderea și 
modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Covasna”, până la data de 31.07.2017, respectiv 
suplimentarea valorii contratcului cu suma de 192.611 lei fără TVA, reprezentând 2.53% din valoarea inițială a 
contractului. 

Art. 2 – Se mandatează dl. Bartha János László, reprezentantul mun. Târgu Secuiesc în AGA a SC 
Gosp Com SA Sfântu Gheorghe, să voteze în numele și pe seama mun. Târgu Secuiesc, pentru aprobarea 
includerii execuției lucrărilor prevăzute în proiectul ”Racordarea rețelei existente de alimentare cu apă potabilă 
a comunei Ozun la Sistemul de alimentare cu apă potabilă a municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna” în 
poziția ”reparații neplanificate” a Planului anual de reparații și investiții al Operatorului Regional Gospodărie 
Comunală SA Sfântu Gheorghe, pentru anul 2016, respectiv aprobarea execuției lucrărilor în regie proprie. 
 Art. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează reprezentantul mun. Târgu 
Secuiesc în AGA a SC Gosp Com SA Sfântu Gheorghe.                          

Târgu Secuiesc, la  31 martie 2016 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ             Molnár Lajos Zoltán                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                     SECRETAR                                                                                                                          Zátyi Andrei 

 

 


