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Nr. 20851 /21.10.2016 
 
 

ȘEDINȚĂ DE CONSILIU 
LUNA OCTOMBRIE 

 
 
Ședința Comisiei pentru economie și juridică: 25 octombrie 2016, marți, ora 14:00. Ordinea 
de zi: Pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 și 11. 
 
Ședința Comisiei pentru dezvoltare teritorială și urbanism: 25 octombrie 2016, marți, ora 
14:30. Ordinea de zi: Pct. 7, 8 și 9. 
 
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 27 octombrie 2016, joi, 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 cu privire la repartizarea profitului pe anul 2015 al S.C. New Fashion 
S.A. și acordarea unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţa AGA al 
Societăţii NEW FASHION SA din data de 4 noiembrie 2016 
3. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei, al statelor de funcţii al 
aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu 
Secuiesc, valabil de la 1 noiembrie   2016 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal 
Târgu Secuiesc 
5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc al 
imobilului situat pe strada Independenţei, nr. 6., Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, în 
domeniul privat al acestuia 
6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc al 
unui teren situat pe strada Bem, municipiul Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, în domeniul 
privat al acestuia 
7. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi 
alipire patru parcele, str. Benedek Elek, nr. 3 
8. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi 
alipire două parcele, str. Fortyogó, nr. f.n 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „UNITATE 
AGROINDUSTRIALĂ” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Fehérmartok 
10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru 
reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural a proiectului Reabilitarea 
căminului cultural din satul Lunga  
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11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru 
reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural a proiectului Reabilitarea 
căminului cultural din satul Lunga-Sasausi 
 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Înrebări și interpelări 

 

 
                  

 
 


