
 

 

 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 180 / 2021 
cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 121/2021 privind 
aprobarea modului de funcționare a „Serviciului Public Local Târgu Secuiesc” ca subiect 

juridic de drept fiscal 
 

Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc judeţul Covasna, 
Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu 

Secuiesc cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 121/2021 privind 
aprobarea modului de funcționare a „Serviciului Public Local Târgu Secuiesc” ca subiect juridic de 
drept fiscal,  

În baza prevederilor art. 21, art. 67 alin. (1) lit. b și art. 71 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

     Având în vedere prevederile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilități publice,cu modificările și completările ulterioare,   

Văzând Hotărârea Consiliului Local 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 

Ținând cont de prevederile art. 2 din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a  localităților, aprobat 
prin Ordinul nr. 109/2007 

 În conformitate cu dispozițiile Ordinului nr. 1917/2005 privind aprobarea Normelor 
metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi 
pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările 
ulterioare, 

      În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d.,  art.129 alin.(7)  lit.n. și lit.s,  art. 139 alin. (1) 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 modificarea și completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 

121/2021 și va avea următorul cuprins: 
 „ Art.1 - Se aprobă finanțarea cheltuielilor curente ale „Serviciului Public Local Târgu 

Secuiesc” din venituri proprii realizate din chirii, tarife pentru activitatea de curățare și transport 
al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț și 
pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare și din subvenții acordate de la bugetul 
local – sursa G”. 

Art. 2. -  (1) Se aprobă modificarea și completarea art. 2 cu un nou alineat după alin. (1), alin. 
(1)1, din Hotărârea Consiliului Local nr. 121/2021 și va avea următorul cuprins:  

„  Art.2. (1)1 “Serviciul Public Local Târgu Secuiesc” va avea dreptul să încaseze veniturile 
obținute din tarifele stabilite pentru activitatea de curățare și transport al zăpezii de pe căile 



 

 

publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț și pentru activitatea de 
dezinsecție, dezinfecție și deratizare ce vor constitui  venit proprii ale acestuia. ” 

(2) Se aprobă modificarea și completarea alin. (2) al art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 
121/2021 și va avea următorul cuprins: 

„ Art.2 alin.(2)  -Se aprobă colectarea veniturilor proprii ale „Serviciului Public Local Târgu 
Secuiesc” în contul 30.10.05.30 – alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile 
publice, în contul 33.10.08 – venituri din prestări de servicii, respectiv în contul 43.10.09 – 
subvenții pentru instituții publice.”. 

Art.3. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului 
Târgu Secuiesc și „Serviciului Public Local Târgu Secuiesc”. 
 

  
 Târgu Secuiesc, la 22 decembrie  2021 
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