
 

 

 H O T Ă R Â R E A   NR. 82/2018 
privind modificarea H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 76/2013 cu privire la aprobarea delegării gestiunii 

serviciilor publice de salubrizare către 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 privind modificarea H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 76/2013 cu privire la aprobarea delegării 
gestiunii serviciilor publice de salubrizare către SC GOSP-COM SRL Târgu Secuiesc,  
 Conform prevederilor art. 1 alin. (2) lit. e), art. 8, art. 22, art. 28 din Legea serviciilor 
comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 Având în vedere prevederile art. 2, art. 6, art. 12 alin. (1) lit. a), art. 14 alin. (2) din Legea 
serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), și alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 alin(1) și art. 115 alin. (1) lit. 
b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. – Se modifică art. 1 din H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 76/2013 cu privire la aprobarea 
delegării gestiunii serviciilor publice de salubrizare către SC GOSP-COM SRL Târgu Secuiesc și va 
avea următorul cuprins: 

”Art. 1. Se aprobă gestiunea delegată pe o perioadă de 20 de ani, cu o posibilitate de prelungire, 
a gestiunii serviciilor publice de salubrizare către SC GOSP-COM SRL Târgu Secuiesc, după cum 
urmează: 

a) activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor 
similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, 
fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori; 

b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de 
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; 

c) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 
d) curăţarea şi transportul zăpezii de pe trotuare şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de 

polei sau de îngheţ.” 
Art. 2. – Se modifică art. 3 din H.C.L. nr. 76/2013 prin care s-a aprobat Caietul de sarcini al 

serviciului de salubrizare delegat, care va avea următorul cuprins: 
”Art. 3. – Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare delegat, conform Anexei nr. 

1 la Contracul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare, parte integrantă din prezenta 
hotărâre”.  

Art. 3. – Cu data prezentei, art. 4 din H.C.L. nr. 76/2013 se revocă. 
Art. 4. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Târgu 

Secuiesc, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”REGIO KEZDI” și conducerea S.C. GOSP-COM 
S.R.L. 

Târgu Secuiesc, la 21 iunie 2018 
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