
 

 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 120/2021 
 privind darea în administrare și exploatare a unor servicii de utilitate publică și darea în 

administrare a unor bunuri, proprietate publică și privată a U.A.T Municipiul Târgu Secuiesc, 
către „Serviciul Public Local Târgu Secuiesc” 

  
 Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu Secuiesc 
privind darea în administrare și exploatare a unor servicii de utilitate publică și darea în administrare a 
unor bunuri, proprietate publică și privată a U.A.T Municipiul Târgu Secuiesc, către „Serviciul Public 
Local Târgu Secuiesc”,  
 Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc nr. 96/2020 privind 
aprobarea înființării “Serviciului Public Local Târgu Secuiesc”, modificată prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Târgu Secuiesc nr. 50/2021 cu privire la modificarea HCL nr. 96/2020 privind 
aprobarea înființării “Serviciului Public Local Târgu Secuiesc” 
 Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) și (3) lit.d,  art. 24 alin. (1) lit. a și art. 25 din Legea nr. 
51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, 
 Având în vedere prevederile art. 867 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, cu modificările și 
completările ulterioare,   
 În baza prevederilor art. 297 alin. (1) lit.a, art. 298 –art. 301,  art. 333 alin.(3) și alin. (4), art. 362 alin. 
(2) și alin (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
  În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c., art. 129 alin. (6) lit. a și b., art. 139 alin. (3) lit.g și art. 196 alin. (1) 
lit. a. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
  

 H O T Ă R Ă Ş T E: 
  
 Art. 1. – Se aprobă darea în administrare prestarea serviciilor de utilitate publică, constând în 
activități de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp 
de polei sau de gheață, activități de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, activități de colectare a 
cadavrelor animalelor, administrarea a domeniului public și privat de interes local, către „Serviciul Public 
Local Târgu Secuiesc”, CIF 43186382, serviciu cu personalitate juridică, înființat și organizat în 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc, denumit în continuare Operator.  
 Art. 2. – Se aprobă darea în administrare către „Serviciul Public Local Târgu Secuiesc„  a bunurilor 
proprietate publică și privată a Municipiului Târgu Secuiesc, așa cum sunt cuprinse și identificate în 
Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia, bunuri ce vor fi utilizate pentru prestarea 
serviciilor stabilite în art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc nr. 96/2020 
privind aprobarea înființării “Serviciului Public Local Târgu Secuiesc”.  
 Art. 3. – (1) Operatorul “Serviciul Public Local Târgu Secuiesc” are obligația să asigure prestarea 
serviciilor menționate în art. 1 din prezenta hotărâre în condiții de calitate și cu respectarea regulamentelor 
și a caietelor de sarcini, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc nr. 
96/2020 privind aprobarea înființării “Serviciului Public Local Târgu Secuiesc”. 
 (2) “Serviciul Public Local Târgu Secuiesc” va avea atribuțiile și responsabilitățile cu privire la 
prestarea activităților și operarea sistemului de utilități publice aferente, stabilite în Anexa nr. 2, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art. 4. – Darea în administrare ai bunurilor proprietate publică și privată a Municipiului Târgu 
Secuiesc se va face pe bază de Protocol de predare-primire și inventar în termen de 15 zile de la semnarea 



 

 

contractului de dare în administrare și pe baza Contractului de dare în administrare, conform modelului 
prezentat în Anexa nr. 3 și 4, anexe care fac parte integrantă din această hotărâre. 
 Art. 5. – (1) Titularul dreptului de administrare exercită posesia, folosința și dispoziția asupra bunului 
preluat în condițiile legii și în limitele precizate în Protocolul de predare-primire și inventar. 
                  (2)  “Serviciul Public Local Târgu Secuiesc” va avea dreptul să încaseze veniturile obținute  
din închirierea bunurilor parcului de utilaje și mașini, ce vor constitui  venit proprii ale acestuia, sursa g 
din buget , conform prevederilor  legale ale art. art. 333  alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 Art. 6. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Târgu 
Secuiesc. 
  
  

 Târgu Secuiesc, la 26 august 2021 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

   Gáspár Zsolt     
                   CONTRASEMNEAZĂ  

            SECRETAR GENERAL, 
                                                                Tóth Csilla Enikő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


