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ȘEDINȚĂ DE CONSILIU 
LUNA DECEMBRIE 

 
Ședința Comisiei pentru economie și juridică: 13 decembrie 2018, marți, ora 14.00 
Ordinea de zi: Pct. 11-13 
Ședința Comisiei pentru urbanism: 13 decembrie 2018, joi, ora 13.30 
Ordinea de zi: Pct. 14 
 
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 13 decembrie 2018, joi, ora 12:00 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 2018 
2. Proiect de hotărâre privind impozitele şi taxele locale pe anul 2019 
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul 
de carburanţi pentru autoturismele din dotarea U.A.T municipiului Târgu Secuiesc și a 
cheltuielilor de protocol 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a licitaţiei publice 
deschise și constituirea comisiei de licitaţie pentru valorificarea, prin vânzare, a unor mijloacelor 
fixe, aparţinând Municipiului Târgu Secuiesc 
5. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Târgu Secuiesc în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV pentru  aprobarea 
modificării  preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare 
practicat de operatorul regional  Gospodărie Comunală S.A. 
6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea   Metodologiei de calcul a preţului de referinţă al 
masei lemnoase pe picior, provenită din  pădurea  proprietatea municipiului Târgu Secuiesc 
7. 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 
8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea sumelor pentru accesabilizarea fondului forestier 
aflat în proprietatea municipiului Târgu Secuiesc 
9. Proiect de hotărâre  privind modificarea HCL nr. 33/2018 privind numirea comisiilor pentru 
evaluarea ofertelor de preţ privind achiziţiile publice pe anul 2018 
10.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.49/2018 privind darea în folosinţă gratuită a 
unor spaţii către persoane juridice fără scop lucrativ 
11.  Proiect de hotărâre privind revocarea  HCL  nr.  105/2017 privind atestarea apartanenţei la 
domeniul privat al Municipiului Târgu Secuiesc al unui imobil,  situat  în intravilanul satului  Lunga 
12.  Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul privat în domeniul public al 
municipiului Târgu Secuiesc şi în administrarea Școlii Generale Molnár Józsiás 
13.  Proiect de hotărâre privind  trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al 
municipiului Târgu Secuiesc 



 
 

14.  Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al 
municipiului Târgu Secuiesc şi a satului aparţinător Lunga 

 
 

B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Informarea directorului SC Gosp Com SRL 
2. Înrebări și interpelări 

 
 


