
 

 

 
 
 
 
 
 

 
H O T Ă R Â R E A   NR. 50/2021 

cu privire la modificarea H.C.L. nr. 96/2020 privind aprobarea înființării “Serviciului 
Public Local Târgu Secuiesc” 

 
 Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al domunului primar cu privire la 
modificarea H.C.L. nr. 96/2020 privind aprobarea înființării “Serviciului Public Local Târgu 
Secuiesc”, 
 Ținând cont de Adresa Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 
de Utilități Publice nr. 1975/22.01.2021 ,  
              Având în vedere prevederile art.28 alin. (4) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilități publice,  
 Pe baza prevederilor art. 6 alin. (1) și art. 8 alin. (1) din Legea nr. 101/2006 privind 
serviciul de salubrizare a localităților, 
 Ținând cont de prevederile Ordonanței nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit.d coroborat cu art.129 alin.(7) lit.n, art. 139 alin. (1) și art. 
196 alin. (1) lit. a  din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1- Se modifică art. 1 din H.C.L. nr. 96/2020 și va avea următorul cuprins: „Se aprobă 
înființarea serviciului Public Local Târgu Secuiesc - serviciu cu personalitate juridică, organizat 
în subordinea Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc, prin reorganizarea 
Compartimentului Gospodărie Comunală, fără personalitate juridică, din structura aparatului de 
specialitate al primarului, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 
51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice.” 
 Art.2 -  Se modifică art. 2 din H.C.L. nr. 96/2020 și va avea următorul cuprins: „Serviciul 
Public Local Târgu Secuiesc este de interes local și funcționează cu personalitate juridică, în 
subordinea Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc, având ca obiect de activitate 
realizarea în gestiune directă a următoarelor servicii publice: 

a) curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe 
timp de polei sau de gheață 

b) dezinsecție, dezinfecție și deratizare 
c) colectarea cadavrelor animalelor 
d) administrarea domeniului public și privat de interes local. 

 Art.3 – Se modifică art. 3 din H.C.L. nr. 96/2020 și va avea următorul cuprins: “Serviciul 
Public Local Târgu Secuiesc este un serviciu public, are patrimoniu propriu, funcționează pe bază 
de gestiune economică și se bucură de autonomie financiară și funcțională, este subiect juridic de 
drept fiscal, titular al codului unic de înregistrare fiscală și  cont deschis la unitățile teritoriale 
ale trezoreriei sau la unitățile bancare și întocmește, în condițiile legii, buget de venituri și 
cheltuieli și situații financiare anuale, având  sediul în str. Ady Endre nr. 34, municipiul Târgu 
Secuiesc, jud. Covasna.”  
 Art. 4 – Se modifică art. 5 din H.C.L. nr. 96/2020 și va avea următorul cuprins:  



 

 

“ (1) Se aprobă Organigrama și Statul de funcții pentru Serviciul Public Local Târgu 
Secuiesc din subordinea Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc, conform anexelor nr. 2 
și 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Organigrama și Statul de funcții se pot modifica prin hotărâre a Consiliului Local al 
Municipiului Târgu Secuiesc. 

(3) Se aprobă preluarea prin transfer a personalului de la Compartimentul Gospodărie 
Comunală din structura aparatului de specialitate al primarului.  

(4) Se împuternicește Primarul Municipiului Târgu Secuiesc să emită Dispoziția de numire 
în funcție a șefului de serviciu, ca urmare a concursului organizat”.  
 Art. 5 – Se modifică art. 6 alin. (2) din  H.C.L. nr. 96/2020 și va avea următorul cuprins: 
“Se aprobă Regulamentul pentru activitățile de curățarea și transportul zăpezii de pe căile 
publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț precum și pentru 
activitatea de colectarea cadavrelor animalelor – efectuate prin intermediul Compartimentului 
deszăpezire, prevăzut în anexa nr.5 și Caietul de sarcini,, prevăzut în anexa nr. 6, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre.” 
 Art. 6 – Se revocă art. 7 din H.C.L. nr. 96/2020  privind aprobarea înființării “Serviciului 
Public Local Târgu Secuiesc”. 
 Art. 7 – Se modifică numerotarea Anexelor nr. 10, 11 și 12, după cum urmează: în loc de 
Anexa nr. 10 se va citi Anexa nr. 7, în loc de Anexa nr. 11 se va citi Anexa nr. 8 și în loc de Anexa 
nr. 12 se va citi Anexa nr. 9.  
 Art. 8 - Se modifică art. 9 alin. (1) din H.C.L. nr. 96/2020 și va avea următorul cuprins: 
“(1) Se aprobă Regulamentul activității de administrare a domeniului public și privat al 
municipiului Târgu Secuiesc – efectuat prin Compartimentul administrarea domeniului public și 
privat de interes local, conform anexei nr. 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 
 Art. 9 - Se modifică art. 10 alin. (1) din H.C.L. nr. 96/2020 și va avea următorul cuprins: 
“Se aprobă darea în administrare a serviciilor stabilite în art. 2 lit a)-d) și a infrastructurii 
tehnico-edilitare aferente acestuia pentru prestarea acestor servicii către Serviciul Public Local 
Târgu Secuiesc din subordinea Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc.” 

Art. 10 – Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Public Local Târgu 
Secuiesc din subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc, aprobat prin anexa nr. 
1 la HCL nr. 96/2020 se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr.1 din prezenta hotărâre.  

Art. 11 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul 
Municipiului Târgu Secuiesc. 

 
                                                                  Târgu Secuiesc, la  18 martie 2021   
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

    Dávid Sándor 
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