
 
 

 
 
 
 

 
Nr. 17469 /21.09.2018 
 

ȘEDINȚĂ DE CONSILIU 
LUNA SEPTEMBRIE 

 
 

Ședința Comisiei pentru cultură și învățământ: 25 septembrie 2018, marți, ora 14.00 
Ordinea de zi: Pct. 13 
Ședința Comisiei pentru sănătate și protecție socială: 25 septembrie 2018, marți, ora 14.15 
Ordinea de zi: Pct. 8, 9 
Ședința Comisiei pentru economie și juridică: 25 septembrie 2018, marți, ora 14.30 
Ordinea de zi: Pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17 
Ședința Comisiei pentru urbanism: 27 septembrie 2018, joi, ora 13.30 
Ordinea de zi: Pct. 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 27 septembrie 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 validarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Tg. Secuiesc nr. 
389/10.08.2018  pentru majorarea veniturilor și a  cheltuielilor  bugetului local   pe anul 2018* 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului  
Târgu Secuiesc pe trimestrul II/2018* 
4. 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 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  al 
Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc* 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului de organizare și funcţionare actualizat 
a Primăriei municipiului Târgu Secuiesc* 
7. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 44/2018 cu privire la 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 
8. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Târgu 
Secuiesc 
9. Proiect de hotărâre  privind exprimarea acordului de principiu  asupra unui schimb de imobile 
între municipiul Târgu Secuiesc şi  Gego Oliver  
10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de 
interventie  şi indicatorilor tehnico-economici la lucrarea  “Reabilitare strada Bem Jozsef km 
58+680-59+980,”  Tg Secuiesc 
11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de 
interventie  şi indicatorilor tehnico-economici la lucrarea “Regenerare urbana  piaţa centrală a 
municipiului Tg Secuiesc” 



 
 

12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de 
interventie  şi indicatorilor tehnico-economici la lucrarea   “Modernizare piata agroalimentara, 
municipiul Tg Secuiesc” 
13. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor 
de învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc 
14. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi 
alipire două parcele situate în str. Arany János 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „EXTINDERE PLAN 
URBANISTIC ZONAL LOCUINȚE INDIVIDUALE” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Fortyogó nr. 
78 
16. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.57 /2008 cu privire la aprobarea limitelor 
minime şi maxime ale tarifelor pentru activitatea de taximetrie  
17. Proiect de hotărâre privind sancţionarea disciplinară a d-lui consilier local Kelemen Andrei 
 
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 
Iniţiator proiect de hotărâre nr. 16 : Consilier local Kiss Levente Csaba  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


