
 

 

 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 71/2020 
cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea serviciului 

public de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în municipiului Târgu Secuiesc și a Caietului 
de sarcini pentru modalitatea gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsecţie şi 

dezinfecţie în municipiul Târgu Secuiesc  
 

 Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al domunului primar cu privire la 
aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea serviciului public de deratizare, 
dezinsecţie şi dezinfecţie în municipiului Târgu Secuiesc și a Caietului de sarcini pentru 
modalitatea gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în municipiul 
Târgu Secuiesc, 
 Având în vedere prevederile art.22 alin.2 și alin.(4) din Legea nr. 51/2006 privind 
serviciile comunitare de utilități publice,  
 În conformitate cu prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea 
Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, 
 În conformitate cu prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea 
Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, 

Luând în considerare prevederile art.7 al Legii nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administrația publică, republicată,  

În temeiul art. 129 alin. (2) lit.d coroborat cu art.129 alin.(7) lit.n, art. 139 alin. (1) și art. 
196 alin. (1) lit. a  din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și 
compeltările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1- Se aprobă Regulamentul serviciului de salubrizare pentru organizarea şi 
funcţionarea serviciului public de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în municipiul Târgu 
Secuiesc, și a Caietului de sarcini pentru modalitatea gestiunii serviciului public de deratizare, 
dezinsecţie şi dezinfecţie în municipiul Târgu Secuiesc, conform anexelor 1 și 2, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
           Art.2 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte dispoziții contrare se 
revocă..  
 Art.3 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
municipiului Târgu Secuiesc. 

Târgu Secuiesc, la  9 iulie 2020 
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