
 

 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 198/2022 
privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare 

de utilităţi publice nr. 1/10.06.2013, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local  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 modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 1/10.06.2013, aprobat prin HCL nr.76/2013,  

În conformitate cu prevederile art.1 alin. (2) lit.e), art.8, art.23 alin. (1), art.28 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) 
alin. (3), art. 28⁸ din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilități Publice nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a terifelor/taxelor 
distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare; 

Având în vedere adresa Asociației de dezvoltare intercomunitară ”REGIO KEZDI”, 
În temeiul art. 92 alin. (1), art. 129 alin. 2 lit. d și alin. 7 lit. n, art. 139 alin. 1, art. 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 aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr. 1/10.06.2013, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.76/2013, conform 
proiectului actului adițional nr. 13, anexă nr. 1  la prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 
        Art. 2.- Se aprobă Raportul de specialitate privind fundamentarea modificării tarifelor practicate 
de Gosp-Com SRL, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.    
        Art. 3.- Se mandatează domnul Bokor Tiberiu, reprezentantul municipiului Târgu Secuiesc în 
Adunarea Generală a Asociației de dezvoltare intercomunitară ”REGIO KEZDI”, să voteze adoptarea 
proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifelor, conform Actului adițional  nr. 13, la Contractul de 
delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.1/10.06.2013. 

Art. 4. – Pentru semnarea Actului adițional  nr. 13, 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. 

 
Târgu Secuiesc, la 15 decembrie 2022 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ  
          Lukács László                                                                        SECRETAR GENERAL,                                                                                                            

                                                         Tóth Csilla-Enikő 
 
 
 

 


