
 

 

 
 

H O T Ă R Â R E A   NR.  37/2018 
cu privire la  modificarea și completarea H.C.L. nr. 60/2015 privind transmiterea 

dreptului de administrare a unui imobil proprietatea publică a municipiului Târgu 
Secuiesc din administrarea Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc în 

administrarea SC Gosp Com SRL 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. 60/2015 privind 
transmiterea dreptului de administrare a unui imobil proprietatea publică a municipiului Târgu 
Secuiesc din administrarea Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc în administrarea 
SC Gosp Com SRL Târgu Secuiesc, 
 Reținând prevederile art. 136 alin. (4) din Constituția României, ale art. 867-870 din 
Codul civil și ale art. 3 din Legea 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. c), art. 36 alin. (5) lit. a), art. 123 alin. 
(1), art. 45 alin. (3) 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. 60/2015 privind transmiterea dreptului de administrare 
a unui imobil proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc din administrarea Consiliului 
Local al municipiului Târgu Secuiesc în administrarea SC Gosp Com SRL Târgu Secuiesc, se 
modifică și se completează după cum urmează: 

1. După art. 2 se introduce un nou articol, art. 3, cu următorul conținut: 
”Art. 3. – Se aprobă contractul cadru de administrare a imobilului menționat la art. 1, 

ce se va încheia între Municipiul Târgu Secuiesc, în calitate de proprietar și S.C. GOSP-COM 
S.R.L., în calitate de administrator, ce constituie anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.”  
   
 

Târgu Secuiesc, la 29 martie 2018 
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