
 

 

 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 26/2021 
privind modificarea Regulamentului serviciului de salubrizare al Municipiului Târgu 

Secuiesc, aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc nr. 131/2018 
 

Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu 
Secuiesc privind  modificarea Regulamentului serviciului de salubrizare al Municipiului Târgu 
Secuiesc, aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc nr.131/2018, 
 În conformitate cu prevederile art.1 alin. (2) lit. e, art.8 și art.22 alin.(3) lit.i din Legea 
serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, 
 Având în vedere prevederile art. 2, art. 6 alin.(1) lit.h și art. 12 alin. (3) din Legea serviciului 
de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art. 129 alin.(2) lit. d coroborat cu art.129 alin.(7) lit. n, art. 139 alin.(1) și 196 
alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
       Art. 1.- Se modifică prevederile art.22 alin.(11), Categoriiile III și  IV  al Regulamentului 
serviciului de salubrizare al Municipiului Târgu Secuiesc, prevăzute în anexa la H.C.L Târgu 
Secuiesc nr. 131/2018 , după cum urmează: 

“ Categoria III: pentru această categorie se stabilește o cantitate de deșeuri de 1 
mc/lună/punct de lucru (323 kg/lună):  

- Diverse magazine nonalimentare cu suprafață peste 50 m2 
- Diverse magazine alimentare și mixte cu suprafață sub 50 m2 
- Diverse ateliere 
- Măcelării 
- Birouri peste 2 angajați 
- Magazine second-hand 
În cazul depășirii acestor cantități lunare, operatorul va emite aviz de însoțire a mărfii, 

conform căreia va fi transportată și facturată deșeurile colectate peste cantitățile prevăzute în 
contract. 

Categoria IV: - Pentru prestatori de servicii – magazine nonalimentare cu o suprafață sub 
50 m2, saloane de înfrumusețare și întreținere corporală, birouri sub 2 angajați, bijuterii, chioșcuri de 
ziare, cabinete medicale și veterinare, vânzători ambulanți, ocazionali în piețe și târguri, săli de sport 
și fitness, se stabilește o cantitate de 0.5 mc/lună/punct de lucru (161 kg/lună). În cazul depășirii 
acestor cantități lunare, operatorul va emite aviz de însoțire a mărfii, conform căreia va fi 
transportată și facturată deșeurile colectate peste cantitățile prevăzute în contract. 

Pentru utilizatorii care nu se încadrează în nici una din aceste categorii, operatorul va stabili 
la încheierea contractului cantitățile de deșeuri ce le revin, dar nu mai puțin de 0.5 mc/lună/punct de 
lucru (161 kg/lună). În cazul depășirii acestor cantități lunare, operatorul va emite aviz de însoțire a 
mărfii, conform căreia va fi transportată și facturată deșeurile colectate peste cantitățile prevăzute în 
contract. 

Pentru persoane juridice care folosesc aceeași incintă (încăpere, care nu este egală cu aceeași 
adresă), dacă sunt mai mult de 2 persoane juridice, pentru fiecare persoană juridică se scade 0.10 mc 



 

 

(32,3 kg/lună) din minimul volumului de deșeuri colectate, respectiv facturat. În cazul depășirii 
acestor cantități lunare, operatorul va emite aviz de însoțire a mărfii, conform căreia va fi 
transportată și facturată deșeurile colectate peste cantitățile prevăzute în contract. 
         Pentru persoane juridice, cu obiect de activitate  birouri sub 2 angajați care folosesc aceeași 
incintă (încăpere, care nu este egală cu aceeași adresă), dacă sunt mai mult de 3 persoane juridice, 
pentru fiecare persoana juridică cantitatea minimă contractată este de  0.30 mc/luna (96.9 kg/luna) 
din minimul volumului de deșeuri colectat, respectiv facturat. În cazul depășirii acestor cantități 
lunare, operatorul va emite aviz de însoțire a mărfii, conform căreia va fi transportată și facturată 
deșeurile colectate peste cantitățile prevăzute în contract.”  

    Art. 2. –Cu executarea prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Târgu 
Secuiesc și directorul SC Gosp Com SRL. 

 
 
                                                                  Târgu Secuiesc, la  25 februarie 2021   
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

    Dávid Sándor 
           CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                                    SECRETAR GENERAL 
                                                                                                                 Tóth Csilla Enikő 
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