
 

ROMÂNIA 

                               JUDETUL COVASNA 

      CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI  COVASNA 

 

HOTĂRÂREA NR. 156/2021 

privind prelungirea valabilității Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor de salubrizare pe raza orasului Covasna 

nr.6813/601/15.11.2017, prin act adițional 

 

 Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința ordinară din data 

de 25.11.2021, ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor 

în functie (16). 

  

Analizând referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna, raportul 

compartimentului de specialitate – Gospodărie comunală, avizul comisiilor de 

specialitate pentru programe de dezvoltare economică- solcială, buget, finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al oraşului, servicii publice şi 

comerţ, juridice şi pentru adiministraţia publică locală, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi alte 

drepturi, precum şi avizul de legalitate dat de secretarul general al oraşului.  

Văzând Adresa SC GOS-TRANS COM SRL nr. 729/10.11.2021, 

înregistrată la Primăria oraşului Covasna cu nr. 16798/10.11.2021 cu privire la 

propunerea prelungirii Contractului  de delegare a gestiunii serviciilor de 

salubrizare pe raza oraşului Covasna.  

 

 În conformitate cu prevederile: 

    - art. IV din OUG 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 1 alin. (2) lit. „e”, art. 2 lit. „g”, art. 3 alin. (3) , art. 8, art. 22, art. 23, 

art. 25, art. 28 alin. (2) lit. „b” alin. (2)1, alin. (6) din Legea nr. 51 din 8 

martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 2, art. 6 , art. 12 alin. (1) lit. „a”, alin. (2)-(3), art. 13 lit.  „a”, art. 14 

alin. (2) din Legea nr. 101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a 

localităţilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

- HCL 152/2017 privind atribuirea directă a contractului de delegare a 

serviciului public de salubrizare a localităţii către S.C. Gos-Trans-Com SRL, 

având ca asociat  unic oraşul Covasna. 



- HCL 9/2020 cu privire la modificarea anexei 2/4/8 a HCL nr. 152/2017 

cu privire la atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului 

public de salubrizare a localității către SC Gos Trans Com SRL, având ca 

asociat unic orașul Covasna. 

- art. 3 alin. (1) şi (3) din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de 

salubrizare pe raza oraşului Covasna nr. 6813/601/15.11.2021. 

 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d),  alin. (7) lit. n) și s), art. 139 alin. (3) lit. 

„f”, art. 196 alin. 1 lit. a), art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare. 

 

 Cu votul “pentru” a 16 consilieri, “împotriva” a - consilieri, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 –    Se aprobă prelungirea valabilității  contractului de delegare a 

gestiunii serviciilor de salubrizare pe raza oraşului Covasna nr. 

6813/601/15.11.2017, încheiat cu  SC Gos-Trans-Com SRL, având ca asociat 

unic oraşul Covasna, pe o perioada de 5 ani. 

Art.2 - Modificarea prevăzută la art. 1 va face obiectul unui act 

adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare pe raza 

oraşului Covasna nr. 6813/601/15.11.2017, conform modelului prevăzut la 

anexa la prezenta hotărâre.    

Art.3 - Celelalte clauze ale contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor de salubrizare pe raza oraşului Covasna, inclusiv anexele la 

contract, aprobate prin HCL nr. 152/2017, rămân neschimbate.  

Art. 4 – Se împuterniceşte Primarul oraşului Covasna să semneze Actul 

adiţional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare pe raza 

oraşului Covasna, aprobat prin HCL nr. 152/2017, precum şi toate 

documentele ce vor rezulta ca efect al prezentei hotărâri. 

Art. 5 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei, precum și cu respectarea 

întocmai a prevederilor legale, se vor ocupa Primarul oraşului Covasna şi 

directorul SC Gos-Trans-Com SRL. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ, 

 VATÁNY FERENC                               SECRETAR GENERAL 

    AL ORAŞULUI COVASNA, 

                                                                                       VASILICA ENEA 


