
 

 
 
 
 

 
Nr. 7981/05.04.2019 

ȘEDINȚĂ DE CONSILIU 
LUNA APRILIE 

 
 

Ședința comună a comisiilor de specialitate: 9 aprilie 2018, marți, ora 14.00 
Ordinea de zi: Pct. 3 
Ședința Comisiei pentru economie și juridică:  
Ordinea de zi: Pct. 1, 2, 4, 5, 7 
 
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 11 aprilie 2019, 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 cu privire la utilizarea în anul 2019 a excedentului anilor precedent al 
bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al 
anului 2018 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 
2019 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. GOSP-COM 
S.R.L. Târgu Secuiesc pe anul 2019 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. Târgu Secuiesc pe anul 2019 
5. 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 06.05.2019 
6. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire  Sălii Polivalente  din municipiul Târgu 
Secuiesc 
7. Proiect de hotărâre privind  achiziţionarea de servicii  juridice de consultanţă, asistenţă şi de 
reprezentare juridică 
 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Informarea directorului SC Gosp Com SRL 
2. Prezentarea raportului anual al primarului 
3. Prezentarea raportului anual al directorului SC Parcuri Industriale SRL 
4. Înrebări și interpelări 
 
Iniţiator proiecte de hotărâri: Primar Bokor Tiberiu 
Iniţiator proiecte de hotărâri nr. 5 și 6: Viceprimar Derzsi Gyula 

 
        

 


