
 
 

 
 
 
 
 
 

Nr.  5249 /03.03.2017 
 

ȘEDINȚĂ DE CONSILIU 
LUNA MARTIE 

 
Ședința comună a comisiilor de specialitate: 7 martie 2017, marți, ora 14:00 
Ordinea de zi: Pct. 3. 
Ședința Comisiei pentru pentru cultură și sport:  
Ordinea de zi: Pct. 13. 
Ședința Comisiei pentru economie și juridică:  
Ordinea de zi: Pct. 1-12. 
 
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 9 martie 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 contului de execuţie a bugetului general al municipiului  
Târgu Secuiesc  pe trimestrul IV 2016 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr.2/2017 privind utilizarea în 
anul 2017 a excedentului anual al bugetului general al Municipiului Tg.Secuiesc rezultat din 
încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2016   
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 
2017 
4. Proiect de hotărâre cu privire la  la aprobarea  organigramei, al statelor de funcţii al aparatului 
de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc,valabil 
de la 1 ianuarie 2017 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, 
valabil de la 1 februarie 2017 
6. Proiect de hotărâre Privind aprobarea Devizului general, a indicatorilor tehnico-economici  si  a 
cofinanţarii la investitia „Lucrari prioritare de extindere a retelei de alimentare cu apa si canalizare, 
municipiul Tg Secuiesc” 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a 
indicatorilor tehnico-economici legate de proieectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A 
CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - SPITAL TG SECUIESC - SECŢIA 
CHIRURGIE 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a 
indicatorilor tehnico-economici legate de proieectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A 
CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - GRĂDINIŢA CSIPKERÓZSIKA 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a 
indicatorilor tehnico-economici legate de proieectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A 
CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK 
ELEK 



 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a 
indicatorilor tehnico-economici legate de proieectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A 
CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - ŞCOALA JAKABOS ÖDÖN, 
LUNGA 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a 
indicatorilor tehnico-economici legate de proieectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A 
CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - ŞCOALA CU CLASELE I-VIII 
TURÓCZI MÓZES 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind supraimpozitarea clădirilor şi 
terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Târgu Secuiesc şi a satului aparţinător 
Lunga 
13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea listei manifestărilor culturale şi sportive în aer liber, 
pe teritoriul municipiului Târgu Secuiesc, în anul 2017 
 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Înrebări și interpelări 
 
Iniţiator proiecte de hotărâri: Primar Bokor Tiberiu. 


