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Nr.  23763/15.12.2016 
 

ȘEDINȚĂ DE CONSILIU 
LUNA DECEMBRIE 

 
Ședința Comisiei pentru dezvoltare teritorială și urbanism: 19 decembrie 2016, luni, ora 
14:00. Ordinea de zi: Pct. 4 și 10. 
Ședința Comisiei pentru pentru cultură și sport: 19 decembrie 2016, luni, ora 14:15. Ordinea 
de zi: Pct. 8 și 9. 
Ședința Comisiei pentru economie și juridică: 19 decembrie 2016, luni, ora 14:30. Ordinea de 
zi: Pct. 1, 2, 3, 5, 6 și 7. 

 
În baza art. 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, convoc ședinţa ordinară al Consiliului local al 
municipiului Târgu Secuiesc, pe data de 20 decembrie 2016, marți, ora 14:00 în sala de 
ședinţă a Primăriei, unde vor fi dezbătute următoarele prioecte de hotărâri aflate pe ordinea 
de zi: 
A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe 
anul 2016 
2. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Tg. Secuiesc nr. 
682/29.11.2016   
3. Proiect de hotărâre privind impozitele şi taxele locale pe anul 2017 
4. Proiect de hotărâre privind încadrarea terenurilor pe zone şi categorii de folosinţă în 
intravilanul şi extravilanul municipiului Târgu Secuiesc şi satului aparţinător Lunga 
5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu 
pentru şedinţa AGA al Societăţii NEW FASHION SA din data de 25 ianuarie 2017 
6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Contractului de asociere, a Actului 
constitutiv și a Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Sistem Integrat de 
Management al Deșeurilor în judeţul Covasna” 
7. Proiect de hotărâre privind modificarea componentei comisiilor de specialitate al Consiliului 
Local Mun. Târgu Secuiesc aprobat prin HCL nr. 57/2016 
8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la HCL nr. 105/2013, privind la 
finanţarea nerambursabilă, de la bugetul local, a programelor, proiectelor şi acţiunilor sportive 
9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la  HCL nr. 66/2010 privind 
finanţarea nerambursabilă, de la bugetul local, a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEPOZITARE ŞI 
PRESTĂRI SERVICII” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Budai Nagy Antal 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Înrebări și interpelări 
 
Iniţiator proiecte de hotărâri: Primar Bokor Tiberiu 
Iniţiator pct. 7 : Consilier Taierling Johann 
Iniţiator pct. 8 și 9 : Consilier Szabó Vincze-Árpád 

 
 
 


