
 

 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 209/2022 
cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64/2015 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al Sitului Industrial  “ IFET ” din municipiul 
Târgu Secuiesc 

  
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 Hotărârii Consiliului Local nr. 64/2015 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare al Sitului Industrial  “ IFET ” din municipiul Târgu 
Secuiesc,  
            Având în vedere prevederile prevederile art. 2 pct. 2 lit. b), art. 3 pct. 2 lit. h) din O.U.G. nr. 
109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 
ulterioare,   
 Văzând prevederile art. 12 alin. (2) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local  nr. 
45/2017 privind aprobarea înfiinţării societăţii comerciale cu răspundere limitată  “PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU- SECUIESC” care urmează să administreze parcurile industriale din 
municipiul Târgu Secuiesc, 
              În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 129 alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (1), art. 
196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și compeltările 
ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. – Se aprobă modificarea anexei la Regulamentul de organizare și funcționare al Sitului 
Industrial “ IFET ” din municipiul Târgu Secuiesc, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
64/2015, cu modificările ulterioare, respectiv Art.V. pct.5.5. din  modelul  Contractului de închiriere , 
Preţul şi modalităţile de plată, după cum urmează:   ”Chiria va rămâne neschimbată în primii 5 ani 
de la data încheierii contractului. După această perioadă, chiria poate fi actualizată anual cu rata 
inflației comunicată de Institutul Național de Statistică.” 

Art. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se însărcinează Primarul 
municipiului şi Consiliul de administraţie al societăţii comerciale PARCURI INDUSTRIALE 
TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 
     

. 
Târgu Secuiesc, la 27 decembrie 2022 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ  
          Lukács László                                                                        SECRETAR GENERAL,                                                                                                            

                                                         Tóth Csilla-Enikő 
 
 
 
 
 

 


