
 
 

 
 
 
 

 
Nr. 13535 /13.07.2018 
 

ȘEDINȚĂ DE CONSILIU 
LUNA IULIE 

 
Ședința Comisiei pentru economie și juridică: 17 iulie 2018, marți, ora 14.00 
Ordinea de zi: Pct. 1-9 
 
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 19 iulie 2018, 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 modificarea și completarea Hotărârii nr.15/2018 privind  
utilizarea în anul 2018 a excedentului anual al bugetului general al Municipiului Tg.Secuiesc 
rezultat din  încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2017 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  
pe anul 2018 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între municipiul Târgu 
Secuiesc şi Parohia Reformată din Tg Secuiesc 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între municipiul Târgu 
Secuiesc şi S.C Inter Domo SRL 
5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc  al 
imobilului situat pe strada Ady Endre nr 9, Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, în domeniul 
privat al acestuia 
6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc  a 
unor mijloace fixe în domeniul privat al acestuia 
7. Proiect de hotărâre. privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul CREŞTEREA EFICIENŢEI 
ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC -  
ŞCOALA JAKABOS ÖDÖN, LUNGA 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE 
A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – ŞCOALA JAKABOS 
ÖDÖN, LUNGA şi a cheltuielilor legate de proiect 
9. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu privind iniţierea cesiunii 
acţiunilor deţinute de către Municipiul Târgu Secuiesc la S.C. New-Fashion S.A. 
 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Informarea directorului SC Gosp Com SRL 
2. Înrebări și interpelări  

 


