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ȘEDINTĂ D CONSILIU 
LUNA NOIEMBRIE 

 
 
Ședința Comisiei pentru urbanism: 13 noiembrie 2018, marți, ora 14.00 
Ordinea de zi: Pct. 3 
Ședința Comisiei pentru sănătate și protecție socială: 13 noiembrie 2018, marți, ora 14.15 
Ordinea de zi: Pct. 11, 12, 13, 14 
Ședința Comisiei pentru economie și juridică: 13 noiembrie 2018, marți, ora 14.30 
Ordinea de zi: Pct. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15 
 
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 15 noiembrie 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 nu se adoptă hotărâri 
1. Informarea directorului SC Gosp Com SA. 
2. Informarea directorului SC Gosp Com SRL. 
3. Raportul domnului primar cu privire la gestionarea bunurilor care aparţin domeniului public și 
privat al municipiului Tg. Secuiesc pe anul 2017 
4. Înrebări și interpelări 
 
B. 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 III/2018 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului 
Târgu Secuiesc 
4. 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 
5. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea actului constitutiv al S.C. Gosp-Com SRL 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor studii, precum și a proiectului Actului adiţional nr. 1 
la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în judeţul 
Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între judeţul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L. 
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 - „Inventarul bunurilor care alcatuiesc 
domeniului privat al municipiului Târgu Secuiesc”, însuşită prin HCL nr. 30/2015  
8. Proiect de hotărâre cu  privire la modificarea HCL nr. 74/2018 privind reorganizarea comisiei 
speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului 
Tg Secuiesc  
9. Proiect de hotărâre cu  privire la modificarea HCL nr. 38/2018,privind închirierea prin licitaţie 
publică deschisă a unui spaţiu din incinta Pationoarului artificial cu destinaţie de alimentaţie 
publică situat în mun. Tg Secuiesc  



 
 

10. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Târgu Secuiesc  
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru 
perioada 2019 – 2020 și a Procedurii de identificare a situaţiilor de risc de separare a copiilor de 
părinţi şi a monitorizării situaţiei familiilor cu copii în situaţie de risc și a copiilor separaţi de părinţi 
la nivelul municipiului Târgu Secuiesc 
12. Proiect de hotărâre cu privire aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale 
acordate la nivelul municipiului Târgu Secuiesc pentru anul 2019  
13. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ pentru protecţia şi 
promovarea drepturilor copiilor la nivelul municipiului Târgu Secuiesc 
14. Proiect de hotărâre cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Fundaţia Creștină 
Diakonia, pentru implementarea proiectului Centru Educaţional/Școală după școală în mun. 
Târgu Secuiesc 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice și indicatorilor tehnico-
economici la lucrarea “Intervenţie, consolidare și punere în siguranţă a zidului de sprijin și a 
construcţiilor din amonte și aval pe strada Fierarilor, municipiul Târgu Secuiesc”  

 


