
 
 

 
 

CONVOCATOR ŞEDINŢĂ DE CONSILIU 
LUNA FEBRUARIE 

 
 
 

 Art. unic. - Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local pentru data de 5 februarie 
2015, orele 18,00 cu următoarea ordine de zi: 

 
A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 4/2015 privind  utilizarea în anul 

2015 a excedentului anual al bugetului general al Municipiului Tg.Secuiesc rezultat din încheierea 
exerciţiului bugetar al anului 2014 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării ca venit la bugetul local al 
excedentului rezultat din execuţia bugetelor finanţate din venituri proprii pe anul 2014 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Târgu 
Secuiesc  pe anul 2015 

4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  organigramei, al statelor de funcţii al 
aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu 
Secuiesc,valabil pe anul  2015 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.3/2014 privind închirierea prin licitaţie 
publică deschisă a unor spaţii din incinta Sălii Polivalente 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.5/2011 privind vânzare prin licitaţie 
publică deschisă unui imobil compus din două parcele de teren fără construcţie proprietatea privată a 
municipiului situat în str. Curtea 47 nr. 3.  

7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 91/2014 privind 
impozitele şi taxele locale pe anul 2015 

8.Proiect de hotărâre privind soluţionarea cererii de cumpărare a unei locuinţei de 
numita Szabó Erzsébet 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE 
LOCUINŢE INDIVIDUALE STRADA DOMOKOS PÁL PÉTER” din municipiul Târgu Secuiesc 

10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes 
local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 
2015 

11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării  unui  apartament cu  două 
camere (str. Cernatului nr. 33, ap. 9) ca locuinţă de serviciu 

 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Întrebări, interpelări 
 

 
     

 


