
 
 

 
 
 

 
 

Nr. 20979/10.11.2017 
 

CONVOCATOR ȘEDINȚĂ DE CONSILIU 
LUNA NOIEMBRIE 

 
 

Ședința Comisiei pentru pentru urbanism: 13 noiembrie 2017, luni, ora 10.00 
Ordinea de zi: Pct. 9 și 10 
Ședința Comisiei pentru sănătate și protecție socială: 14 noiembrie 2017, marți, ora 14.00 
Ordinea de zi: Pct. 8 
Ședința Comisiei pentru cultură și învățământ: 14 noiembrie 2017, marți, ora 14.10 
Ordinea de zi: Pct. 7 
Ședința Comisiei pentru economie și juridică: 14 noiembrie 2017, marți, ora 14.30 
Ordinea de zi: Pct. 1, 2, 3, 4, 5 și 6 
 
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 16 noiembrie 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 rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe 
anul 2017 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului  
Târgu Secuiesc pe trimestrul III/2017 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 53/2017 privind aprobarea 
Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor 
aflate pe domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.46/2017 privind aprobarea vânzării prin licitaţie 
publică deschisă al unui imobil, situat în strada Abatorului nr. 6, parter, Ap.1, municipiul Târgu 
Secuiesc 
5. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitaţie  publică a unui imobil 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru S.C. PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L 
7. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 92/2008 privind aprobarea 
Regulamentului pentru conferirea titlului de “Cetăţean de onoare” şi a altor titluri şi distincţii 
personalităţilor cu merite deosebite 
8. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu 
Secuiesc, aprobat prin HCL nr. 23/2017 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unui concurs de proiect cu tema: “Semn-
simbol (totem) la intrarea în Municipiul Târgu Secuiesc” 
10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind obligaţiile și responsabilităţile 
ce revin persoanelor fizice  și juridice din municipiul TÂRGU SECUIESC pentru buna gospodărâre 
și înfrumuseţare a localităţii și protecţia mediului precum și constatarea faptelor ce constituie 
contravenţii 

 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Informarea dl.ui director al SC Gosp Com SRL 
2. Înrebări și interpelări 



 
 

 


