
 

 

 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 179 / 2021 
privind stabilirea tarifelor pentru activitatea de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și 

menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de gheață și pentru activitatea de dezinsecție, 
dezinfecție și deratizare 

Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu Secuiesc 
privind stabilirea tarifelor pentru activitatea de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea 
în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de gheață și pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și 
deratizare 
 Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc nr. 96/2020 privind 
aprobarea înființării  “Serviciului Public Local Târgu Secuiesc” și văzând Cererea de stabilire a tarifelor nr. 
22543/23.11.2021 emisă de Serviciul Public Local Târgu Secuiesc, în calitate de operator  
 În conformitate cu prevederile art. 8 alin.(3) lit.k, art. 43 alin.(3), alin.(4) și alin.(5) din Legea 
serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

Având în vedere dispozițiile art. 6 alin. (1) lit. l, art.26 alin. (5) din Legea nr. 101/2006 privind 
serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

În baza prevederilor art. 7 și art. 8 din Normele Metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a 
tarifelor pentru activitățile specific serviciului de salubrizare a localităților, aprobate prin Ordinul nr. 
109/2007,  

Luând în considerare art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. n, art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. b 
din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 Art. 1 – Se aprobă tarifele pentru activitatea de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și 
menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de gheață, propuse de operatorul Serviciul Public 
Local Târgu Secuiesc, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
 Art.2. - Se aprobă tarifele pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, propuse de 
operatorul Serviciul Public Local Târgu Secuiesc, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.   
             Art.3. -  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcineză primarul Municipiului Târgu 
Secuiesc prin aparatul de specialitate.  

 Târgu Secuiesc, la 22 decembrie  2021 
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