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Nr.  16768 /20.08.2019 
 

ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ DE CONSILIU 
LUNA AUGUST 

 
În baza 133 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, convoc ședința 
extraordinară al Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc, pe data de 23 august 2019, 
vineri, ora 8:00 în sala de ședință a Primăriei, unde vor fi dezbătute următoarele proiecte de 
hotărâri aflat pe ordinea de zi: 
 
A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
1. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 5/2017 privind completarea HCL nr. 
30/2011, cu privire la aprobarea proiectului și cheltuielilor legate de proiectul Amenajare sit 
industrial în municipiul Târgu Secuiesc prin reabilitarea unei stații de epurare poluate și 
abandonate 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 6/2017 cu privire la modificarea și 
completarea HCL nr. 64/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 
Sitului Industrial “IFET” din municipiul Târgu Secuiesc 
3. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 64/2015 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare al Sitului Industrial “IFET” din municipiul Târgu 
Secuiesc 
4. Proiect de hotărâre privind îndreptare erorii materiale strecurată în cuprinsul  H.C.L 
nr.72/2019 privind modificarea și completarea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al municipiului Târgu Secuiesc, însușit  prin H.C.L nr. 57/11.09.2001, aprobat prin H.G.nr. 
975/2002 privind atestarea domeniului public al județului Covasna, precum şi al municipiilor, 
oraşelor şi comunelor din județul Covasna, cu modificările și completările ulterioare 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului  bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, însușit  prin H.C.L nr. 57/11.09.2001, aprobat 
prin H.G.nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al județului Covasna, precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din județul Covasna , cu modificările și completările 
ulterioare 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare al 
Direcției de Asistență Socială, organizat la nivelul municipiului Târgu Secuiesc 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc pe trimestrul II/2019 
8. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și al statelor de funcții al 
aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu 
Secuiesc, valabil pe anul 2019, aprobată prin H.C.L nr. 49/2019 

 
Inițiator proiecte de hotărâri: Bokor Tiberiu 

 
        

 


