
 

 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 40/2023 
 privind îndreptarea unor erori materiale strecurate în conținutul Hotărârii Consiliului 
Local nr.9/2023 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local 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 primarului municipiului  Târgu 
Secuiesc privind îndreptarea unor erori materiale strecurate în conținutul Hotărârii Consiliului Local 
nr.9/2023 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2020 privind aprobarea 
înființării Serviciului Public Local Târgu Secuiesc, 
            Având în vedere prevederile art. 71 alin.(1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.a. coroborat cu art.129 alin.(3) lit.c. și alin.(14), 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.1 – Se aprobă îndreptarea următoarelor erori materiale strecurate în redactarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 9/2023 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2020 privind 
aprobarea înființării Serviciului Public Local Târgu Secuiesc: 

a) în preambulul hotărârii în locul “În baza prevederilor art.2 alin.(3) lit.j,k,l, art.6 
alin.(1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, se va înscrie ”În baza prevederilor art.2 alin.(3) lit.j,k,l, 
art.6 alin.(1) din Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare”,  
b)          din preambulul hotărârii se va elimina temeiul legal ”Ținând cont de prevederile O.G. 
nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public și privat de interes local”.  
c)          la punctul 82 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.9/2023, în locul funcției 

contractuale de consilier IA se va citi consilier I.  
Art.2 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 9/2023, rămân în vigoare. 
Art.3 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului 

Târgu Secuiesc și șeful de serviciu de la Serviciul Public Local Târgu Secuiesc. 
 

Târgu Secuiesc, la 23 februarie 2023 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ  
 Domokos –Fejér Melinda                                                        SECRETAR GENERAL,                              

                                                    Tóth Csilla-Enikő 
 

 


