
 

 
 
 
 

 
Nr. 9718 /03.05.2019 

ȘEDINȚĂ DE CONSILIU 
LUNA MAI 

 
Ședința Comisiei pentru urbanism: 7 mai 2019, marți, ora 8.00 
Ordinea de zi: Pct. 14, 15 
Ședința Comisiei pentru economie și juridică: 7 mai 2019, marți, ora 14.00 
Ordinea de zi: Pct. 1-13 
 
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 9 mai 2019, joi, ora 8:00 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 aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru reabilitarea, 
modernizarea căminelor  culturale  din mediul rural în perioada 2017 - 2020 a proiectului 
Reabilitarea şi dotarea căminului cultural din satul Lunga nr.385 
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru reabilitarea, 
modernizarea căminelor culturale din mediul rural în perioada 2017-2020 a proiectului 
Reabilitarea şi dotarea căminului cultural din municipiul Târgu Secuiesc, str.Bem József nr.82 
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru reabilitarea, 
modernizarea căminelor culturale din mediul rural în perioada 2017 - 2020 a proiectului 
Reabilitarea si dotarea căminului cultural din satul Lunga - Săsăuşi nr.493 
4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru reabilitarea, 
modernizarea căminelor culturale din mediul rura în perioada 2017 - 2020 a proiectului 
Reabilitarea şi dotarea căminului cultural din satul Lunga-Tinoasa nr.657 
5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru reabilitarea, 
modernizarea bazelor sportive  din mediul rural în perioada 2017 - 2020 a proiectului Amenajarea 
unui teren de sport cu iarbă artificială şi nocturnă în satul Lunga nr.385 
6. Proiect de hotărâre Privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.55/2018 privind 
aprobarea proiectului şi cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Amenajare incubator pentru 
afaceri în municipiul Târgu Secuiesc“ f inanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa 
prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de 
investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării 
economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare 
de afaceri, 2.1.B - Incubatoare de afaceri 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual pentru 
achiziţionarea unei autospeciale automăturătoare 
8. Proiect de hotărâre privind retragerea  dreptului  de administrare  asupra  unui imobil, situat 
pe strada Fabricii nr.2 , municipiul Târgu Secuiesc 
9. Proiect de hotărâre privind privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită a terenului 
aflat în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, str. Fortyogó, înscris în C.F.nr. 
29357 Tg. Secuiesc, aprobat prin HCL nr. 8/2018 privind atribuirea în folosinţă gratuită a 



 

terenurilor aflate în proprietatea privată a municipului Târgu Secuiesc, strada Fortyogo, 
tinerilor beneficiari a Legii nr.15/2003 
10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc  al 
imobilului situat pe strada Fabricii nr.  2, Târgu Secuiesc, judeţul Covasna  în domeniul privat al 
municipiului Târgu Secuiesc 
11. Proiect de hotărâre privind privind nominalizarea agenţilor economici din reţeaua 
comercială a Municipiului Târgu Secuiesc care vor distribui produse raţionalizate către 
populaţie 
12. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. Târgu Secuiesc pe anul 2019 
13. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea auditării  S.C. PARCURI INDUSTRIALE 
TÂRGU-SECUIESC S.R.L. la care Municipiul Târgu Secuiesc este asociat unic 
14. Proiect de hotărâre privind privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de 
identificare şi dezlipire teren în două parcele 
15. Proiect de hotărâre privind  privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de 
identificare şi dezlipire teren în două loturi 
 
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 
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Întocmit: Mátyus Kálmán 


