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Nr.  1937/27.01.2016 

 
ȘEDINȚĂ DE CONSILIU 

LUNA FEBRUARIE 
 

 
Ședința Comisiei pentru sănătate și protecție socială: 31 ianuarie 2017, marți, ora 14:00 
Ordinea de zi: Pct. 9 și 10. 
Ședința Comisiei pentru pentru cultură și sport: 31 ianuarie 2017, marți, ora 14:10 
Ordinea de zi: Pct. 8 și 9. 
Ședința Comisiei pentru economie și juridică: 31 ianuarie 2017, marți, ora 14:20 
Ordinea de zi: Pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 și 14. 
 
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 2 februarie 2017, 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 utilizarea în anul 2017 a excedentului anual al bugetului general al 
Municipiului Tg.Secuiesc rezultat din  încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2016 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în 
valoare de 8.000.000 lei pentru refinanţarea  împrumuturilor contactate  de la : BCR, CEC BANK, 
Ministerul Finantelor Publice  
3. Proiect de hotărâre privind Procedura de acordare a eșalonării și/sau amânării la plata 
obligaţiilor fiscale și a obligaţiilor bugetare prevăzute la art. 184 alin (5) din Legea nr. 207/2015 , 
datorate bugetului local de către persoane  fizice si juridice 
4. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 30/ 2011 
5. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 64 / 2015 -  Regulamentului de organizare și 
funcţionare al Sitului Industrial “ IFET ” din municipiul Târgu Secuiesc 
6. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului municipiului TÂRGU SECUIESC în 
Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe 
7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc  al 
imobilului situat pe strada Abatorului Nr.6, Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, în domeniul privat 
al acestuia 
8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu 
Secuiesc, valabil pe anul  2017 
9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării  unui  apartament cu  două camere(str. 
Cernatului nr. 33, apt.7) ca locuinţă de serviciu 
10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru 
persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2017 
11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru 
anul 2017-2018 al unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii  juridice de consultanţă, 
asistenţă şi de reprezentare juridică în dosarul nr. 1486/119/2016 
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13. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.104/2014 privind aprobarea criteriilor, 
procedurilor şi atribuţiilor specifice pentru ocuparea funcţiei de administrator puplic al 
municipiului Târgu Secuiesc 
14. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei zone de agrement în municipiul Târgu Secuiesc 
 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Înrebări și interpelări 
 
Iniţiator proiecte de hotărâri: Primar Bokor Tiberiu 
Iniţiator pct. 12: Consilier Hegedüs Ferenc 

 
    

 
 


