
 
 

 
 
 
 

Nr.  12960 /23.06.2017 
 

CONVOCATOR ȘEDINȚĂ DE CONSILIU 
LUNA IUNIE 

 
Ședința Comisiei pentru pentru urbanism: 27 iunie 2017, marți, ora 14.00 
Ordinea de zi: Pct. 6  și 8 
Ședința Comisiei pentru economie și juridică: 27 iunie 2017, marți, ora 14.15 
Ordinea de zi: Pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 

 
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 29 iunie 2017, joi, ora 14:00 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 aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare, 
stabilirea taxelor si tarifelor de inchiriere pentru serviciile oferite de către Patinoarul Artificial 
din municipiul Tg. Secuiesc 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de Iniţiere în disciplinele sportive de 
patinaj pe gheaţă la Patinoarul Artificial din municipiul Tg. Secuiesc 
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică, pentru populatie si 
nevoi proprii al masei lemnose pe picior, provenind din fondul forestier proprietatea 
municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei 
4. Proiect de hotărâre u privire la modificarea actului constitutiv şi a statutului societăţii 
comerciale Gosp-Com SRL 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de închiriere nr.45/25.05.2004, cu 
modificările și completările ulterioare aduse prin actele adiţionale, privind închirierea 
imobilului –cinematograf Petőfi 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind supraimpozitarea clădirilor 
şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Târgu Secuiesc şi a satului 
aparţinător Lunga 
7. 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  
8. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi 
dezlipire imobil în două parcele 
 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Informarea lunară a directorului SC Gosp Com SRL 
2. Înrebări și interpelări 
                    
Iniţiator proiect de hotărâre pct. 5.: Consilier Budău Ionuţ 

 
 


