
 

 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 51/2022 
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 162/2009 privind delegarea 

gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către 
S.C.  GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. - Sf. Gheorghe 

 
Consiliul local al municipiului Târgu  Secuiesc, judeţul Covasna, 

            Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu 
Secuiesc privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 162/2009 privind 
delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către  S.C. GOSPODĂRIE 
COMUNALĂ S.A. - Sf. Gheorghe, 

Luând în considerare Statutul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ AQUACOV”, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 46/2008, 

Având în vedere prevederile art. 2 lit. e. și art. 29 – art. 32 din Legea nr. 51/2006 a   serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 18 , şi  
art. 42 alin. (1) lit.b din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, 
republicată 2, cu completările şi modificările ulterioare, 
       În temeiul  prevederilor art. 129 alin.(2) lit.b și lit.d  coroborat cu art.129 alin.(4) lit.g și alin. (7) 
lit. n , ale art.139 alin.(1) și  art.196 alin. (1) lit. a. din O.U.G. nr. 57/2019 privind  Codul 
administrativ,cu modificările și completările ulterioare,  

 
HOTĂRĂŞTE 

 
            Art. unic – Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr.6 al Hotărârii Consiliului Local 
nr. 162/2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. 
GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. - Sf. Gheorghe, respectiv completarea listei bunurilor din 
domeniul public aferente Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare către S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. - Sf. Gheorghe ,  cu următoarele poziţii:  
     

Nr.c
rt. 

Nr.inv. Denumire Valoare inv.-lei 

1 217273 Rețea de alimentare cu apă str Bem József   1.222.773,74 
2 217274 Canalizare menajeră str Bem József   1.683.214,73 
3 217499 Canalizare menajeră str Dobolyi Aladár        66.200,58 
4 217506 Alimentare cu apă str Dobolyi Aladár       133.199,12 
5 217505 Canalizare pluvială str Dobolyi Aladár        64.610,14 
6 217236 Stație  de pompare str Abatorului, Ruseni, 

Tancsics Mihály și Mikes Kelemen 
     291.540,22 

7 217221 Extindere rețea de apă și canalizare str. Turiei       218.486,24 
  TOTAL    3.680.024,77 

 
 

                                                                                   Târgu Secuiesc,  la  30 martie  2022 
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