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H O T Ă R Â R E A Nr. 9/12.07.2012
privind constituirea Comisiei de analiză, stabilire sau ajustare a tarifelor pentru unele servicii
comunitare de utilităţi publice, la S.C. ECOSERV SIG S.R.L. Sighişoara
Consiliul Local al Municipiului Sighişoara;
Luând act de proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al Primarului municipiului, în
calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 14396/06.07.2012, calitate conferită de prevederile art. 33 din
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,
coroborat cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 49 din 31.03.2011, prin care, s-a aprobat
înfiinţarea S.C. ECOSERV SIG S.R.L., societate la care, Consiliul Local al Municipiului Sighişoara
este asociat unic, având ca obiect prestarea unor servicii de utilităţi publice pentru Municipiul
Sighişoara;
Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 105 din 08.06.2011 pentru
modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 49 din 31 martie 2011 privind înfiinţarea
unei societăţi prin reorganizarea Serviciului Public de Gospodărie al Municipiului Sighişoara, s-a
aprobat Actul Constitutiv Unic al S.C. ECOSERV SIG S.R.L.;
Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 76 din 25.04.2012 aşa cum a fost
completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 93 din 31.05.2012 s-a aprobat atribuirea în gestiune
delegată directă a unor activităţi specifice ale Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului
Sighişoara, respectiv ale Serviciului Public pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al
Municipiului Sighişoara către S.C. ECOSERV SIG S.R.L. Sighişoara, societate la care Consiliul
Local al Municipiului Sighişoara este asociat unic, in baza unui contract de delegare a gestiunii
acestor servicii;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilităţi
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003;
Având în vedere prevederile Legii nr. 101/2006, Legea serviciului de salubrizare a
localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice;
Ţinând cont de faptul că se impune constituirea unei comisii pentru analiza, stabilirea sau
ajustarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilităţi publice la S.C. ECOSERV SIG S.R.L.
Sighişoara, tarife care, ulterior să fie aprobate de către Consiliul Local Sighişoara;
Văzând şi Raportul de specialitate al Serviciului Public Gospodărie, înregistrat cu nr.
14397/06.07.2012, prin care, se propune constituirea comisiei pentru analiza, stabilirea sau ajustarea
tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilităţi publice la S.C. ECOSERV SIG S.R.L.
Sighişoara, tarife care, ulterior să fie aprobate de către Consiliul Local Sighişoara, îndeplinindu-se
astfel prevederile legale;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de buget;

În temeiul art. 36 (2), lit ,,b’’ şi ,,d’’, (6) lit. ,,a’’ pct. 14 şi 19 şi (9), art 45 (1), art. 115 (1)
lit.,,b’’ din Legea 215/2011, legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă constituirea comisiei pentru analiza, stabilirea sau ajustarea tarifelor
pentru unele servicii comunitare de utilităţi publice la S.C. ECOSERV SIG S.R.L. Sighişoara,
formată din 3 (trei) membrii, în următoarea componenţă:
(1) Ciucan Cristian
- membru
(2) Fintoc Marieta-Maria
- membru
(3) Gall Ernö
- membru
Art. 2. Comisia constituită la art. 1 din prezenta, îşi va alege dintre membrii acesteia, un
preşedinte şi un secretar al comisiei.
Art. 3. Comisia va analiza, va stabili sau ajusta tarifelor pentru unele servicii comunitare de
utilităţi publice la S.C. ECOSERV SIG S.R.L. Sighişoara, tarife, care, ulterior vor fi supuse spre
aprobare Consiliului Local Sighişoara.
Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
Municipiului Sighişoara, administratorul S.C. ECOSERV SIG S.R.L. Sighişoara şi persoanele
nominalizate la art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 5. Prin grija d-lui jr. Badea Iulian, Secretar al Municipiului Sighişoara, prezenta
hotărâre va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului, Prefectului
Judeţului Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicarea pe pagina de internet la adresa
www.sighisoara.org.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Gall Ernő

Prezenta s-a difuzat astfel :
1 ex. dos. hotărâri ;
1 ex. dos. şedinţă ;
2 ex. Instituţia Prefectului judeţul Mureş ;
1 ex. Primar ;
1 ex. Viceprimar ;
1 ex. Consilieri ;
1 ex. S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
8 ex.
BI/FM

Contrasemnează/Avizat pentru legalitate
SECRETAR,
Jr. Iulian Badea
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