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Nr. 6824/23.03.2018 
 

ȘEDINȚĂ DE CONSILIU 
LUNA MARTIE 

 
 

Ședința Comisiei pentru pentru urbanism: 27 martie 2018, marți, ora 14.00 
Ordinea de zi: Pct. 16 și 17 
Ședința Comisiei pentru economie și juridică: 27 martie 2018, marți, ora 14.15 
Ordinea de zi: Pct. 1-19 

 
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 29 martie 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 validarea mandatului de consilier local al doamnei Cristea Mariana 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe 
anul 2018 
3. Proiect de hotărâre privind  numirea  comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ privind 
achiziţiile publice pe anul 2018 
4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Grădinița „Manócska” și Liceul Teologic 
Reformat a unor imobile ce aparțin domeniului public al municipiului Târgu- Secuiesc  
5. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Liceul Tehnologic ” Gábor Áron “a 
imobilului format din turn de apă și teren aferent 
6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea încheierii unui contract de cesiune de creanță între 
Municipiul Târgu Secuiesc și S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., având 
ca obiect contravaloarea creanțelor pecuniare provenite din Contractele de închiriere, înregistrate 
cu nr. 8804/01.06.2016, nr. 9342/31.10.2016, nr. 9345/31.10.2016, nr. 9594/06.02.2017, nr. 
9649/03.03.2017, nr. 9691/20.03.2017, nr. 9344/31.10.2016, nr. 9745/14.04.2017. 
7. Proiect de hotărâre cu privire la  modificarea și completarea H.C.L. Tg.Secuiesc nr. 60/2015 
privind transmiterea dreptului de administrare a unui imobil proprietatea publică a municipiului 
Târgu Secuiesc din administrarea Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc în 
administrarea SC Gosp Com SRL Târgu Secuiesc 
8. Proiect de hotărâre privind închiriere prin licitaţie publică deschisă a unui spatiu din incinta 
Patinoarului artificial cu destinatie de alimentatie publica situat în mun. Tg. Secuiesc 
9. Proiect de hotărâre Privind îndreptarea erorii materiale și modificarea parțială al Regulamentului 
Local de Urbanism aferent documentației Planului Urbanistic General al municipiului Târgu 
Secuiesc, aprobat prin  HCL nr.2/2000 
10. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale strecurată în HCL nr. 6 din  15 februarie 
2018 
11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică, pentru  nevoi proprii 
și pentru populație al masei lemnose pe picior , provenind din fondul forestier proprietatea 
municipiului Târgu Secueisc şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă cu strigare,  a unor 
mijloacelor fixe, aparținând Municipiului Târgu Secuiesc 



 
 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii suparafețelor de pășune aflate în proprietatea 
privată a municipiului Târgu Secuiesc către deținătorii de animale în vederea organizării 
pășunatului 
14. Proiect de hotărâre privitoare la aprobarea  organigramei, al statelor de funcţii al aparatului de 
specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc,valabil 
pe anul 2018 
15. Proiect de hotărâre privind darea în administrare în favoarea Spitalului Municipal Tg Secuiesc 
a terenului ce aparțin domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc. 
16. Proiect de hotărâre privind schimbarea incadrarii unor drumuri de interes local in categoria  
drumurilor  comunale 
17. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale privind rectificarea suprafeței 
imobilului înscris în CF nr. 27377 Târgu Secuiesc, la categoria de folosință ”teren” de la suprafața 
de 687 mp la suprafața de 661 mp, iar la ”construcții” de la suprafața de 227 mp, la suprafața de 
201 mp, suprafețe rezultate ca urmare a măsurătorilor topografice 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-
economici legate de proiectul CONSTRUCŢIA ŞI ECHIPAREA UNEI INFRASTRUCTURI 
EDUCAŢIONALE PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE ANTEPREŞCOLARĂ (GRĂDINIŢĂ CU 
PROGRAM PRELUNGIT) ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 
19. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii către persoane juridice fără 
scop lucrativ 

 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Informarea directorului SC Gosp Com SRL 
2. Înrebări și interpelări 
 
Inițiator proiecte de hotărâri: Primar Bokor Tiberiu  
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


