
 
 

 
 
 
 

 
Nr. 11879 /15.06.2018 

 
ȘEDINȚĂ DE CONSILIU 

LUNA IUNIE 
 
 

Ședința Comisiei pentru sănătate și protecție socială: 19 iunie 2018, marți, ora 14.00 
Ordinea de zi: Pct. 10 
Ședința Comisiei pentru pentru urbanism: 19 iunie 2018, marți, ora 14.10 
Ordinea de zi: Pct. 4 și 12 
Ședința Comisiei pentru economie și juridică: 19 iunie 2018, marți, ora 14.30 
Ordinea de zi: Pct. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 și 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 21 iunie 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 HCL nr. 57/2016 cu privire la organizarea Comisiilor de 
specialitate ale Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc 
2. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei locale de ordine publică din municipiul Târgu 
Secuiesc 
3. Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurilor de intervenţie privind activitatea de 
deszăpezire, prevenire și combatere a poleiului din municipiul Târgu Secuiesc 
5. 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 
6. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită a terenului aflat în 
proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, str. Fortyogó,  aprobat prin HCL nr. 8/2018 
7. Proiect de hotărâre. privind aprobarea cererii domnului KOVÁCS CSABA,  beneficiar al Legii 
nr. 15/2003, cu modificările și completările ultrioare și atribuirea în folosinţă gratuită a terenului 
aflat în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, strada Fortyogo, în suprafaţa de 434 
mp, înscris în CF 29355 Tg Secuiesc 
8. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie al unui teren fără construcţii, situat 
în str. Fortyogó, municipiului Târgu Secuiesc 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă al unui teren – 
arabil în intravilan, proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, înscris în C.F. Tg.Secuiesc 
nr.29962,nr.cadastral 29962, în suprafaţă de 577 m.p. 



 
 

10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării  unui  apartament cu  două camere 
(str. Abatorului  nr. 57 Sc.B. Ap. apt.5) ca locuinţă de serviciu 
11. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 76/2013 cu privire la 
aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de salubrizare către SC GOSP-COM SRL Târgu 
Secuiesc 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al 
municipiului Târgu Secuiesc 
13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Târgu 
Secuiesc nr. 79/2017 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 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A 
CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC -  
GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK ELEK şi a cheltuielilor legate de proiect 
 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Informarea directorului SC Gosp Com SRL 
2. Înrebări și interpelări 
                   
 
Iniţiator proiecte de hotărâri: Primar Bokor Tiberiu  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


