
 
 

 
 
 
 

 
Nr. 2154 /23.01.2019 
 

ȘEDINȚĂ DE CONSILIU 
LUNA IANUARIE 

 
Ședința Comisiei pentru urbanism: 28 ianuarie 2019, luni, ora 14.00 
Ordinea de zi: Pct. 3, 4, 5 
Ședința Comisiei pentru sănătate și protecție socială: 28 ianuarie 2019, luni, ora 14.10 
Ordinea de zi: Pct. 6 
Ședința Comisiei pentru cultură și învățământ: 28 ianuarie 2019, luni, ora 14.20 
Ordinea de zi: Pct. 7 
Ședința Comisiei pentru economie și juridică: 28 ianuarie 2019, luni, ora 14.30 
Ordinea de zi: Pct. 1, 2,  
 
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 29 ianuarie 2019, marți, 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 aprobarea salariilor de bază aferente funcţiilor publice și 
contractuale din cadrul familiei ocupaţionale ”Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului  municipiului Târgu Secuiesc și din cadrul serviciilor publice din 
subordinea acestuia 
2. Proiect de hotărâre cu privire la exprimarea acordului de principiu privind propunerea ofertei de 
vânzare a Complexului Fortyogo, stabilit conform  procesului- verbal nr. 1/09.01.2019 a Comisiei 
pentru vânzarea spaţiilor comerciale și prestări servicii din Târgu Secuiesc 
3. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 60/2009 cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi pe raza Municipiului Târgu 
Secuiesc 
4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru 
persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2019 
5. Proiect de hotărâre cu privire la modificare HCL nr.86/2013 privind aprobarea Regulamentului 
de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Târgu Secuiesc 
6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării  unui  apartament cu  trei camere,situat 
în  Municipiul Târgu Secuiesc, str. Abatorului, nr.57, Sc.B., Ap.7, ca locuinţă de serviciu 
7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru anul 
2019/2020 al unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc 
 
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 
Iniţitaror proiect de hotărâre nr. 2: Consilier local Hegedűs Ferenc 
Iniţitaror proiect de hotărâre nr. 6: Consilier local Kelemen Andrei 


