
   CONVOCATOR ȘEDINȚĂ DE CONSILIU LUNA OCTOMBRIE   Art. unic. - Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local pentru data de 8 octombrie 2015, orele 18,00 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 aderarea, în calitate de oraș partener, la demersul municipiului Sfântu Gheorghe de a candida pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii cu programul i2021 și la declararea intenţiei de participare în luarea deciziilor, implementarea și contribuţia financiară la derularea proiectului în condiţii de profesionalism și pe baza unui principiu de parteneriat egal în acest demers 3. Proiect de hotărâre privind indexarea tarifelor la serviciul public de salubrizare pe aria de activitate al SC GOSP COM SRL 4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabil pe anul  2015 5. Proiect de hotărâre privind retragerea  dreptului  de administrare  asupra  unor imobile aflate în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, situate pe strada Petőfi Sándor nr.9 6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Anexei nr. 1 al HCL nr. 46/2015 privind Reabilitarea sistemului de încălzire a căminului cultural din satul Lunga nr. 385 şi revitalizarea parcului aparţinător 7. Proiect de hotărâre cu privire la, stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul Târgu Secuiesc pe anul şcolar 2015-2016 8. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 36/2013 privind stabilirea taxelor pentru serviciile oferite de către Baza Sportivă din Municipiul Târgu Secuiesc  B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 1. Întrebări, interpelări   Iniţiator proiecte de hotărâri: Primar Bokor Tiberiu     

 


