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H O T Ă R Â R E A    Nr.83/2019 

Privind predarea spre administrate a unui  serviciu  
pentru S.C. Dezvoltare Urbană SRL 

 
 

 

   Consiliul local orășenesc Borsec.  

   Având în vedere Referatul de aprobare nr.140/2019 ,raportul de 
specialitate al compartimentului de resort prin care se arată necesitatea  predării 

spre administrare a unui  serviciu  în urma finalizării investiției ”Parc de Aventură ( 

sanie de vară demontabilă ) în  orașul  Borsec, județul Harghita”, Procesul verbal de 

recepție parțială pentru instalație ,partea funcțională  înregistrată sub nr.1320 din 

17.10.2019, Proces verbal de punere în funcțiune nr.1315/17.10.2019 

 

 În temeiul  prevederilor   Cap.VI, art.194,  lit.a) Legii  nr. 31/1990, 

republicată, modificată și completată cu privire la societățile comerciale , coroborat 

cu prevederile  art.2(2), lit.b), cap.III din Ordonanț  de urgență nr.109/2011, cu 

modificările și completările ulterioare , privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice , Cap.IV, art.4.1, alin6 din  din Actul Constitutiv , Legea 

nr.273/2006, modificat și completat privind finanțele publice locale ,Hotărârea 

Consiliului local orășenesc Borsec nr.72/2008 privind înființarea societății, asociat 

unic fiind orașul Borsec, 
 

                           Văzând avizul de aprobare  al comisiei pentru buget finanțe, 

administrarea domeniului public și privat al orașului   din cadrul Consiliului local 

orășenesc Borsec. 
 

  În temeiul dispozițiunilor art.134(4), art.129(2), lit.a) 129(3), lit.c), 

art.139(6),  Cap.VIII, art.196, lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019, privind 

Codul Administrativ și cu respectarea Legii nr.52/2003 privind transparenta 

decizională  în administrație publică, republicată 2013 cu modificări și completări.  
 

 

H O T Ă R E Ş T E  
 

  Art.1. Predarea pe bază de proces verbal pentru S.C. Dezvoltare Urbană 

SRL  a instalației realizate în cadrul proiectului ”Parc de Aventură ( sanie de vară 

demontabilă ) în  orașul  Borsec, județul Harghita” în vederea administrării și 
punerii în funcțiune. 
 

              Art.2.  Aprobă programul de funcționare pentru obiectivul de la art.1, 
după cum urmează: 

− luni – vineri:               între orele 14,00 – 17,00 

− Sâmbătă și duminică: între orele 10,00 – 17,00 

 

 



 

 

 

                   Art.3.  Aprobă tarifele propuse de administrator și acceptate de 
asociatul unic, pentru utilizarea obiectivului de la art.1, după cum urmează : 
 

− adulți:                                     10 lei/persoană/tură 

− copii până la vârsta de 14 ani   5 lei/copil/tură 
   

  Art.4.  Sumele încasate din administrarea și exploatarea serviciului de 

la art.1, vor fi folosite pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare( personal, 

material, întreținere). 
     

  Art.5.  Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri , se 

încredințează reprezentantul asociatului unic  în colaborare cu administratorul S.C. 
Dezvoltare Urbană SRL . 
 

  Art.6. Prezenta hotărâre prin grija secretarului Unității Administrativ 

teritoriale Borsec se va aduce la cunoștință publică prin afișaj. 
 

                  Art.7. Prezenta hotărâre prin grija secretarului Unității Administrativ 
teritoriale Borsec se înaintează: 

                     Instituției Prefectului Județului Harghita în vederea verificării 

legalității actului. 
       D- nei Jenei Hajnalka , administrator S.C. Dezvoltare Urbană 

SRL. 
 

 
 
 

  Borsec, la 24 octombrie 2019  
 
 

 
         PREŞEDINTŞE ŞEDINŢEI,  

             Ing. Szabo Tibor  
    
                     

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


