
 

 

 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 25/2021 
privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare 

de utilităţi publice nr. 1/10.06.2013, aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc  nr.76/2013  
 

Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu 
Secuiesc privind privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr. 1/10.06.2013, aprobat prin H.C.L Târgu Secueisc nr.76/2013,  
 În conformitate cu prevederile art.1 alin. (2) lit.e), art.8 și art. 23 alin.(1) lit.b din Legea 
serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 Având în vedere prevederile art. 2, art. 6 alin.(1) lit.e, art. 12 alin. (1) lit. a., art. 14 alin. (2) 
și alin.(3)  din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art.92 alin.(1), art. 129 alin.(2) lit. d coroborat cu art.129  alin.(7) lit. n, art. 139 
alin.(1), 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 Contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr. 1/10.06.2013, aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc nr.76/2013, conform 
proiectului actului adițional nr.10, anexă nr. 1  la prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 
        Art. 2.- Se aprobă completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr. 1/10.06.2013, aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc nr.76/2013, cu Tabelul privind 
inventarul bunurilor imobile, proprietate U.A.T Municipiul Târgu Secuiesc, anexa nr. 2 la prezenta 
hotărâre din care face parte integrantă. 
        Art. 3.- Se aprobă completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr. 1/10.06.2013, aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc nr.76/2013, cu Procesul-verbal 
de predare-primire a bunurilor proprietate U.A.T Municipiul Târgu Secuiesc, anexa nr. 3 la prezenta 
hotărâre din care face parte integrantă. 

 Art. 4. – Pentru semnarea Actului adițional  nr. 10 la Contractul de delegare a gestiunii 
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.1/10.06.2013, între Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară ”REGIO KEZDI” și S.C. GOSP-COM S.R.L se mandatează Primarul municipiului 
Târgu Secuiesc – dl. Bokor Tiberiu. 
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