
    
 
 
 

Nr. 16601 din 01.09.2017 
 

CONVOCATOR ȘEDINȚĂ DE CONSILIU 
LUNA SEPTEMBRIE 

 
Secretarul  municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
În temeiul art. 117 lit. "f" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu completările şi modificările ulterioare, 
 
Conform art. 34 alin. 1 lit. "a" din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al 
municipiului Târgu Secuiesc aprobat prin Hotărârea nr. 18/2002 pentru data de 6 septembrie 
2017, orele 9,00 propun convoacarea şedinţei ordinare al consiliului local, cu următoarea ordine 
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 II/2017 
3. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi 
dezlipire imobil în două parcele 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii  între municipiul Târgu Secuiesc, prin Consiliul 
Local al municipiului Târgu Secuiesc şi Asociaţia Futball Klub Csikszereda –Miercurea -Ciuc,  în 
vederea amenajării și exploatării unui teren de sport cu gazon artificial,  situat în municipiul 
Târgu Secuiesc, str.Petofi Sandor nr. 54 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării finanţării nerambursabile 
clubului sportiv de drept privat „Asociatia Clubul Sportiv KSE Targu Secuiesc, sectia fotbal” 
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă al unui imobil, teren 
cu construcţie, proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, înscris în C.F.Tg.Secuiesc 
nr.27710, în suprafaţă de 98 m.p. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază aferente funcţiilor publice și 
contractuale din cadrul familiei ocupaţionale ”Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului  
propriu al Consiliului local și din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia. 
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei de ședinţă, lunare, a consilierilor locali 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.2/2017 pentru modificarea Actului 
constitutiv și Statutului Fundaţiei Culturale „VIGADÓ” 
9. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei intersecţii din municipiul Târgu Secuiesc 
10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Târgu 
Secuiesc nr. 27/2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a 
indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A 
CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC -  
GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK ELEK 
11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Târgu 
Secuiesc nr. 29/2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a 
indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A 



CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC -  
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII TURÓCZI MÓZES 
12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Târgu 
Secuiesc nr. 28/2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a 
indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A 
CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - ŞCOALA JAKABOS ÖDÖN, 
LUNGA 
13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică  al masei lemnose pe 
picior, provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de pornire a 
licitaţiei 
14. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 79/2016 privind numirea a doi 
reprezentanţi în consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Târgu Secuiesc 
 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Înrebări și interpelări 

                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


