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Ședința comună a comisiilor de specialitate: 13 februarie 2018, marți, ora 14.00 
Ordinea de zi: Pct. 23 
Ședința Comisiei pentru pentru cultură și sport:  
Ordinea de zi: Pct. 8 

Ședința Comisiei pentru pentru urbanism:  
Ordinea de zi: Pct. 5,9,10 și 18 

Ședința Comisiei pentru economie și juridică:  
Ordinea de zi: Pct. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 
 
 În baza art. 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, convoc ședința ordinară al Consiliului local al 
municipiului Târgu Secuiesc, pe data de 15 februarie 2018, joi, ora 14:00 în sala de ședință 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 constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local 
al domnului Pătru Constantin 

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Gáspár 
Zsolt 

3. Proiect de hotărâre privind retragerea  unor drepturi de folosinţă gratuită a terenurilor 
aflate în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, str. Fortyogó,  aprobate prin HCL 
nr.113/2016 

4. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenurilor aflate în 
proprietatea privată a municipiului Târgu Secuies, strada Fortyogó, tinerilor beneficiari ai Legii nr. 
15/2003  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE 
LOCUINŢE INDIVIDUALE STRADA JAKABOS ÖDÖN” din municipiul Târgu Secuiesc 

6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  Planului de ocupare a funcțiilor publice din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu 
Secuiesc, valabil pe anul  2018. 

7. Proiect de hotărâre cu privire la metodologia de calcul a preţului de referinţă a masei 
lemnoase pe picior, provenită din  pădurea  proprietatea municipiului Târgu Secuiesc 

8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare 
pentru anul 2018-2019 al unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc 

9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local 
pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2018 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL  NR. 101/2017 privind 
obligațiile și responsabilitățile ce revin persoanelor fizice  și juridice din municipiul TÂRGU 
SECUIESC pentru buna gospodărire și înfrumusețare a localității și protecția mediului precum  și 
constatarea faptelor ce constituie contravenții 

11. Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2018 a excedentului anual al bugetului 
general al Municipiului Tg.Secuiesc rezultat din  încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc pe trimestrul IV/2017 

13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului 
Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV pentru 



 
 

aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-
epurare, practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală SA14. Proiect de hotărâre privind 
aprobarea planului de administrare al Consiliului de Administrație al S.C. PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. pentru perioada 2017-2021 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii păsunilor aflate în proprietatea privată 
a municipiului Târgu Secuiesc 

15. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 118/2017 privind aprobarea 
modelului contractelor de mandat al administratorilor S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-
SECUIESC S.R.L. 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 30/ 2011, cu privire la aprobarea 
proiectului şi cheltuielilor legate de proiectul Amenajare sit industrial în municipiul Târgu Secuiesc 
prin reabilitarea unei staţii de epurare poluate şi abandonate 

17. Proiect de hotărâre cu privire la  modificarea și completarea H.C.L. nr. 64/2015 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Sitului Industrial “IFET” 
din municipiul Târgu Secuiesc 

18. Proiect de hotărâre Cu privire la modificarea HCL nr. 100/2017 privind aprobarea 
organizării unui concurs de proiect cu tema: “Semn-simbol (totem) la intrarea în Municipiul Târgu 
Secuiesc” 

19. Proiect de hotărâre cu privire la  modificarea și completarea H.C.L. nr. 115/2017 
privind aprobarea transmiterii în administrarea societăţii PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU- 
SECUIESC S.R.L. a imobilelor care constituie Situl Industrial nr. 1 IFET şi Situl industrial nr.2 
Epurare din municipiul Târgu Secuiesc 

20. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 55/2017, privind 
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, stabilirea taxelor si tarifelor de inchiriere 
pentru serviciile oferite de către Patinoarul Artificial din municipiul Târgu Secuiesc 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. GOSP-
COM S.R.L. Târgu Secuiesc pe anul 2018 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. Târgu Secuiesc pe anul 2018 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  
pe anul 2018 

 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Înrebări și interpelări 

                    
Inițiator proiecte de hotărâri: Primar Bokor Tiberiu  

Inițiator proiect de hotărâre pct. 18 : Consilier Szilveszter Szabolcs 
Inițiator proiect de hotărâre pct. 20 : consilier Czipa Lóránd 

 
 

       PRIMAR                          
   Bokor Tiberiu                                                                          

Târgu Secuiesc, la 8 februarie 2018 
 

 
 
 

 
Serv. Adm. Publ. Loc. 
Întocmit: Mátyus Kálmán 


