
 
 

 
 
 
 

Nr. 18900/06.10.2017 
 

ȘEDINȚĂ DE CONSILIU 
LUNA OCTOMBRIE 

 
 

Ședința Comisiei pentru pentru urbanism: 10 octombrie 2017, marți, ora 14.00 
Ordinea de zi: Pct. 3, 6 și 7 
Ședința Comisiei pentru economie și juridică: 10 octombrie 2017, marți, ora 14.15 
Ordinea de zi: Pct. 1, 2, 3, 4, 5 și 9 
Ședința Comisiei pentru cultură și învățământ: 10 octombrie 2017, marți, ora 14.45 
Ordinea de zi: Pct. 8 și 9 
 
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 12 octombrie 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 validarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Tg. Secuiesc nr. 
433/28.09.2017  pentru majorarea respectiv virari de credite în cadrul aceluiași capitol al  bugetului 
general al Municipiului Tg. Secuiesc pe anul 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  acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Târgu 
Secuiesc în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-
economici legate de proiectul REFUNCŢIONALIZAREA  UNUI TEREN DEGRADAT ŞI NEUTILIZAT 
PRIN AMENAJAREA UNEI ZONE DE AGREMENT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Registrului local al spaţiilor verzi a municipiului Târgu 
Secuiesc 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINŢE 
INDIVIDUALE STRADA GRĂDINII” din municipiul Târgu Secuiesc 
8. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor 
de învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc 
9. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot acorda elevilor 
din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul Târgu  Secuiesc pe anul şcolar 
2017-2018 
 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Informarea dl.ui director al SC Gosp Com SRL 
2. Înrebări și interpelări 
 


