
 
 

 
 
 
 

Nr.  20979/10.11.2017 
 

ȘEDINȚĂ DE CONSILIU 
LUNA DECEMBRIE 

 
 

Ședința Comisiei pentru sănătate și protecție socială: 12 decembrie 2017, marți, ora 13.00 
Ordinea de zi: Pct. 8, 9 
Ședința Comisiei pentru cultură, învățământ, tineret și sport: 12 decembrie 2017, marți, ora 
14.00 
Ordinea de zi: Pct. 5 
Ședința Comisiei pentru economie și juridică: 12 decembrie 2017, marți, ora 14.15 
Ordinea de zi: Pct. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 și 17 
 
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 14 decembrie 2017, joi, ora 13:00 în sala de ședinţă a Primăriei, unde 
vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri aflate pe ordinea de zi: 
 

A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
1. Proiect de hotărâre privind impozitele şi taxele locale pe anul 2018 
2. Proiect de hotărâre privind atestarea apartanenţei la domeniul privat al Municipiului Târgu 
Secuiesc al unui imobil,  situat  în intravilanul satului  Lunga 
3. Proiect de hotărâre privind atestarea apartanenţei la domeniul public al Municipiului Târgu 
Secuiesc al unui imobil,  situat  pe str. Fabricii nr. 8,  pe care este construit  un turn de apă 
4. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitaţie  publică a unui imobil 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.105/2013 privind finanţarea nerambursabilă, de la 
bugetul local, a programelor, proiectelor și acţiunilor sportive 
6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică si ptr. populatie al masei 
lemnose pe picior si fasonat la drum auto, provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi 
stabilirea preţului de pornire a licitaţiei 
7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate  privind delegarea serviciului de 
iluminat public din municipiul Targu Secuiesc 
8. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 61/2016 cu privire la aprobarea componenţei 
comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe 
9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării  unui  apartament cu  două camere (str. 
Cernatului nr. 31, apt.15) ca locuinţă de serviciu 
10. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Tg. Secuiesc nr. 
579/28.11.2017  pentru majorarea respectiv virari de credite în cadrul aceluiași capitol al  bugetului 
general al Municipiului Tg. Secuiesc pe anul 2017 
11. Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 
2017 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrarea societăţii PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU- SECUIESC S.R.L. a imobilelor care constituie Situl Industrial NR. 1 IFET şi 
Situl industrial nr.2 Epurare din municipiul Târgu Secuiesc 



 
 

13. Proiect de hotărâre privind Acordul de principiu referitor la acordarea facilităţilor fiscale în 
vedereaobţinerii titlului de Parc industrial de către PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU -SECUIESC 
S.R.L. 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de administrare al Consiliului de Administraţie  al 
S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. pentru perioada 2017-2021 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului contractelor de mandat al administratorilor S.C. 
PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 
16. Proiect de hotărâre privind numirea administratorului executiv al S.C. PARCURI INDUSTRIALE 
TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 
17. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al 
domnului Szöllősi Tamás 
 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Înrebări și interpelări 
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