
 
 

 
 
 
 

Nr. 9009 /27.04.2018 
 

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ DE CONSILIU 
LUNA MAI 

 
 

Ședința Comisiei pentru Protecție Socială: 2 mai 2018, miercuri, ora 14.00 
Ordinea de zi: Pct. 10 
Ședința Comisiei pentru Urbanism: 2 mai 2018, miercuri, ora 14.10 
Ordinea de zi: Pct. 9 
Ședința Comisiei pentru Economie și Juridică: 2 mai 2018, miercuri, ora 14.20 
Ordinea de zi: Pct. 1-8 

 
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 3 mai 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 rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe 
anul 2018 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc pe trimestrul I/2018 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrarea societăţii PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU- SECUIESC S.R.L. a imobilului  care va constituie Incubatorul de afaceri 
din municipiul Târgu Secuiesc 
4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului şi cheltuielilor legate de proiectul cu titlul 
Amenajare incubator de afaceri în municipiul Târgu Secuiesc f inanţat prin Programul 
Operaţional Regional, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi 
mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin 
facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, 
inclusiv prin incubatoare de afaceri, 2.1.B - Incubatoare de afaceri 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate intitulat Constituirea, 
funcţionarea şi dezvoltarea Parcului industrial nr.2 “Amylum” din municipiul Târgu Secuiesc, 
forma actualizată,completată, modificată conform cerinţelor temei   Studiului de fezabilitate 
privind amenajarea unui sit industrial pe platforma unei foste staţii de epurare 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate intitulat Constituirea, 
funcţionarea şi dezvoltarea Parcului industrial nr.1 “IFET” din municipiul Târgu Secuiesc. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiective de investiţii 
mixte și a indicatorilor tehnico economici aferenţi proiectului REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI 
DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC APOR PÉTER DIN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 
8. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special domnului primar Bokor 
Tiberiu pentru şedinţa AGA al Societăţii NEW FASHION SA din data de 7 mai 2018 



 
 

9. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi 
alipire două parcele str. Stadionului 
10.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării  unui  apartament cu  trei camere din 
strada  Abatorului nr.57, Sc.B., Ap.6 
 
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 și viceprimar Derzsi Gyula. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


