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Nr.  17983 /09.09.2016 
 
 

CONVOCATOR ȘEDINȚĂ DE CONSILIU 
LUNA SEPTEMBRIE 

 
 
Ședința Comisiei pentru economie și juridică: 13 septembrie 2016, marți, ora 14:00 
Ordinea de zi: Pct. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 15 și 16. 
 
Ședința Comisiei pentru sănătate și protecție socială: 13 septembrie 2016, marți, ora 14:45 
Ordinea de zi: Pct. 8, 9 și 10. 
 
Ședința Comisiei pentru dezvoltare teritorială și urbanism: 13 septembrie 2016, marți, ora 
15:00 
Ordinea de zi: Pct. 6 și 13. 
 
Ședința Comisiei pentru cultură și învățământ: 13 septembrie 2016, marți, ora 15:20 
Ordinea de zi: Pct. 11 și 12. 
 
 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 15 septembrie 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 aprobarea prelungirii contractului de finanţare 
nr.3134/17.06.2016  a proiectului  Amenajare sit industrial în municipiul Târgu Secuiesc pe 
platforma unei foste fabrici de prelucrare şi industrializare a lemnului şi a cheltuielilor estimate 
legate de proiect 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare nr. 
4873/18.11.2014 a proiectului REABILITAREA ŞI EXTINDEREA GRUPULUI ŞCOLAR GÁBOR 
ARON DIN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC şi a cheltuielilor estimate legate de proiect 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare 
nr.3624/29.01.2016 a proiectului  Amenajare sit industrial în municipiul Târgu prin reabilitarea 
unei staţii de epurare poluate şi abandonate şi a cheltuielilor estimate legate de proiect 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 108/2010 privind aprobarea criteriilor 
pentru stabilirea ordinii de prioritate privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri 
proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, în vederea construirii de locuinţe 
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proprietate personală si desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia 
pentru analizarea cererilor de atribuire a terenurilor 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea şi 
amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Târgu Secuiesc 
7. Proiect de hotărâre cu  privire la modificarea actului constitutiv al Fundaţiei Culturale 
Vigadó 
8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării  unui  apartament cu  două camere 
(str. Cernatului nr. 33, apt.7) ca locuinţă de serviciu 
9. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu 
Secuiesc, aprobat prin HCL nr. 27/2016 prin transformarea postului de asistent PL în post de 
moașă cu studii superioare   
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare a 
serviciului social de zi „Cantină Socială” Târgu Secuiesc 
11. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot acorda 
elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul Târgu  Secuiesc pe 
anul şcolar 2016-2017 
12. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 64/2016, privind numirea 
reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu 
Secuiesc 
13. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire unei străzi în municipiul Târgu 
Secuiesc 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă al unui imobil, 
teren cu construcţie, proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, înscris în 
C.F.Tg.Secuiesc nr.27710, top 1030, în suprafaţă de 118 m.p. 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a două 
parcele de teren, proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, înscrise în 
C.F.Tg.Secuiesc nr.29091,nr.cadastral 29091 și C.F. Tg.Secuiesc nr.29090, nr.cadastral 29090 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă al unui teren 
fără construcţie, proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, înscris în C.F.Tg.Secuiesc 
nr.28387,nr.cadastral 28387, în suprafaţă de 982 m.p. 
 
B. PROBLEME ASUPRA CĂRORA NU SE ADOPTĂ HOTĂRÂRI 
1. Înrebări și interpelări 


