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Nr.  22335/18.11.2016 
 

CONVOCATOR ȘEDINȚĂ DE CONSILIU 
LUNA NIOEMBRIE 

 
 

Ședința Comisiei pentru economie și juridică: 22 noiembrie 2016, marți, ora 14:00. 
Ordinea de zi: Pct. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 15 și 16 
Ședința Comisiei pentru dezvoltare teritorială și urbanism: 22 noiembrie 2016, marți, 
ora 14:30. Ordinea de zi: Pct. 6 și 13  

 
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 23 noiembrie 2016, miercuri, 
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 aprobarea contului de execuţie a bugetului general al 
municipiului Târgu Secuiesc  pe trimestrul III 2016 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de 
Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de proieectul REABILITARE 
MONUMENT ISTORIC PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU CULTURAL 
4. Proiect de hotărâre privind aprobare a proiectului REABILITARE MONUMENT ISTORIC 
PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU CULTURAL si a cheltuielilor legate de proiect 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.  86/2013 
Regulamentului de atribuirea locurilor de parcare in parcarile de resedinta din munic. 
Targu Secuiesc 
6. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi 
dezlipire pe apartamente, str. Rândunicii nr. 8, bl. 17, sc. D 
7. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi 
dezlipire teren în şaptesprezece parcele str. Fortyogó f.n 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „UNITATE 
AGROINDUSTRIALĂ” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Fehérmartok  
9. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire unei străzi în municipiul Târgu 
Secuiesc 
 
 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Înrebări și interpelări 
 
Iniţiator proiecte de hotărâri: Primar Bokor Tiberiu 
Consilieri locali: Gal Elemér László și Ilyés Botond 

        


