
    
 
 
 
 
 
 

Nr. 6837 din 20 martie 2015 
 

ŞEDINŢĂ DE CONSILIU 
LUNA MARTIE 

 
 

Conform art. 34 alin. 1 lit. "a" din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
local al municipiului Târgu Secuiesc aprobat prin Hotărârea nr. 18/2002 pentru data de 26 
martie 2015 orele 18,00 propun convoacarea şedinţei ordinare al consiliului local, cu 
următoarea ordine de zi: 
 
A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
 
1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului  general  al municipiului  Târgu 
Secuiesc  pe anul 2015 
2. Proiect de hotărâre cu privire la adoptarea contului de execuţie a bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc  pe trimestrul IV  2014 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Gosp-
Com SRL Târgu Secuiesc pe anul 2015 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii păsunilor  aflate în proprietatea privată 
a pmunicipiului Târgu Secuiesc 
5. Proiect de hotărâre privind  numirea  comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ 
privind achiziţiile publice pe anul 2015 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu 
Secuiesc, valabil de la 1 februarie 2015.  
7. Proiect de hotărâre privind actualizarea   inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public al municipiului Târgu Secuiesc 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
privat al municipiului Târgu Secuiesc 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării  proiectului „Extinderea sistemelor de 
apă şi apă uzată în localităţile aparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi 
oraşelor Covasna, Întorsura Buzăului” 
10. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului „Extinderea sistemelor de 
apă şi apă uzată în localităţile aparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi 
oraşelor Covasna, Întorsura Buzăului” a terenurilor pe care se vor efectua lucrările de 
investiţii prevăzute în proiect pentru municipiuluiTârgu Secuiesc 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne  
în valoare de 1.900.000 lei 
12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea “Tabelului nominal cu ordinea de prioritate” 
a cererilor de locuinţe, valabil pe anul 2015 
13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea listei manifestărilor culturale şi sportive în 
aer liber, pe teritoriul municipiului Târgu Secuiesc, în anul 2015 
 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Întrebări, interpelări 

 
 

 
 


