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H O T Ă R Â R E A NR. 81/25.10.2012
privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local Sighişoara nr. 65/27.09.2012 pentru
aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilităţi publice prestate de către SC
ECOSERV SIG SRL Sighişoara
Consiliul Local al Municipiului Sighişoara;
Luând act de proiectul de hotărâre si referatul de aprobare al Primarului municipiului, in
calitate de initiator, inregistrat cu nr. 21.829/18.10.2012, calitate conferita de prevederile art. 33 din
Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare,
coroborat cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice
locale, republicata, cu modificarile şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 49 din 31.03.2011, prin care s-a aprobat
infiintarea S.C. ECOSERV SIG S.R.L. prin reorganizarea Serviciului Public de Gospodarie;
Având în vedere ca prin Hotararea Consiliului Local nr. 105 din 08.06.2011 pentru
modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 49 din 31 martie 2011 privind înfiintarea
unei societati prin reorganizarea Serviciului Public de Gospodarie al Municipiului Sighisoara, s-a
aprobat Actul Constitutiv Unic al S.C. ECOSERV SIG S.R.L.;
Vazând si Hotararea Consiliului Local Sighisoara nr. 76/25.04.2012 privind aprobarea
delegarii gestiunii directe pentru unele servicii de utilitati publice catre S.C. ECOSERV SIG S.R.L.,
completata prin HCL nr. 93/31.05.2012;
Având în vedere Hotararea Consiliului Local Sighisoara nr. 65/27.09.2012 privind
aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilitati publice prestate de catre S.C.
ECOSERV SIG S.R.L.;
Tinând cont de prevederile art. 9 si art. 43 si urm. din Legea nr. 51/2006, Legea Serviciilor
comunitare de utilitati publice, actualizata si a prevederilor art. 19 si art. 39 din OG nr. 71/2002
privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat
de interes local, actualizata;
Având în vedere OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor
publice;
Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei de analiza, stabilire sau ajustare a tarifelor
pentru unele servicii comunitare de utilitati publice la SC ECOSERV SIG SRL Sighisoara;
Având în vedere avizele favorabile ale majorităţii comisiilor pe domenii de specialitate, cu
excepţia Comisiei de cultură, învăţământ, sănătate şi sport, al cărui aviz este nefavorabil;
În temeiul art. 36 (2), lit. „a” si (9), art. 45 (1), art. 115 (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001,
Legea administratiei publice locale, republicata si actualizata,
H O T A R A S T E:
Art.I. Se aproba modificarea prevederilor art. 1 (1) din Hotararea Consiliului Local
Sighisoara nr. 65/27.09.2012 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de
utilitati publice prestate de catre SC ECOSERV SIG SRL care va avea urmatorul cuprins:

“ Se aproba tarifele pentru serviciile comunitare de utilitati publice prestate de catre S.C.
ECOSERV SIG S.R.L., pe o perioada de 6 luni de la inceperea activitatii, conform anexelor 1-7
care fac parte integranta din prezenta .”
Art.II. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului local nr. 65/2012 rămân neschimbate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ciucan Cristian

Prezenta s-a difuzat astfel :
1 ex. dos. hotărâri ;
1 ex. dos. şedinţă ;
1 ex. Instituţia Prefectului judeţul Mureş ;
1 ex. Primar ;
1 ex. Viceprimar ;
1ex. S.C.Ecoserv Sig S.R.L.
1 ex. Serviciul de gospodărie ;
1 ex. Direcţia economică
8 ex.
BI/MF

Contrasemnează/Avizat pentru legalitate
SECRETAR,
Jr. Iulian Badea

