
 

 
 

 
 
 
 
Nr.  13492 /20.06.2019 

 
ȘEDINȚĂ DE CONSILIU 

LUNA IUNIE 
 

 
Ședința Comisiei pentru urbanism: 24 iunie  2019, luni, ora 14.00 
Ordinea de zi: Pct. 7 
Ședința Comisiei pentru economie și juridică: 25 iunie 2019, marți, ora 14.00 
Toate ordinele de zi, cu excepția : Pct. 7 

 
În baza art. 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, convoc ședința ordinară al Consiliului local al 
municipiului Târgu Secuiesc, pe data de 27 iunie  2019, joi, ora 14:00 în sala de ședință 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 constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al 
domnului Szabó Vincze – Árpád 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe 
anul 2018, precum și aprobarea raportului de audit ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-
SECUIESC S.R.L. 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 76/2018 cu privire la aprobarea vânzării 
prin licitație publică al masei lemnose pe picior provenind din fondul forestier proprietatea 
municipiului şi stabilirea prețului de pornire a licitației 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 158/2018 cu privire la aprobarea vânzării 
prin licitație publică al masei lemnose pe picior provenind din fondul forestier proprietatea 
municipiului şi stabilirea prețului de pornire a licitației 
5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării prin licitație publică al masei lemnose pe 
picior provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea prețului de pornire a 
licitației 
6. Proiect de hotărâre privind numirea comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preț privind 
achizițiile publice pe anul 2019 
7. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentației tehnice cadastrale de identificare şi 
dezlipire teren în două loturi situat în str Arany Janos 
8. Proiect de hotărâre privind darea în administrare în favoarea Liceului Teoretic Nagy Mózes 
Târgu Secuiesc a terenului ce aparține domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc situate 
în str. Stadionului nr. 32, 34, 36 
9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc,  în 
domeniul public al județului Covasna, a imobilului  “Punct termic 1” situat în municipiul Târgu 
Secuiesc, strada Nouă 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de cofinanțare între 
Municipiul Târgu Secuiesc şi Direcția Județeană pentru Sport şi Tineret Harghita 
Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea taxei speciale pentru ocuparea domeniului public, cu 
ocazia organizării târgului în perioada ”Zilele Târgu Secuiesc – Őszi Sokadalom” pentru anul 
2019 



 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general, a indicatorilor tehnico-economici  
și a cofinanțării la investiția „Lucrări prioritare de extindere a rețelei de alimentare cu apă și 
canalizare, etapa III, municipiul Târgu Secuiesc” 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Reabilitare str. Bem József km 58+680-
59+980 şi a cheltuielilor legate de proiect 
 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Informarea directorului SC Gosp Com SRL 
2. Înrebări și interpelări 

 
 


