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ȘEDINȚĂ DE CONSILIU 
LUNA MARTIE 

 
 

Ședința Comisiei pentru sănătate și protecție socială: 11 martie 2019, luni, ora 14.00 
Ordinea de zi: Pct. 14 
Ședința Comisiei pentru urbanism: 11 martie 2019, luni, ora 14.10 
Ordinea de zi: Pct. 8, 9, 10 
Ședința Comisiei pentru economie și juridică: 11 martie 2019, luni, ora 14.30 
Ordinea de zi: Pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 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 12 martie 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 contului de execuţie a bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc pe trimestrul IV/2018 
2. Proiect de hotărâre Privind înlocuirea Anexei la H.C.L nr. 90/2018 privind completarea 
H.C.L nr.68 /2018 privind modificarea Anexei 3 - „Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc”, însuşită prin HCL nr. 57/11.09.2001, 
modificată prin HCL nr. 21/29.04.2002 şi aprobată prin HG nr. 975/05.09.2002 
3. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public al municipiului Târgu Secuiesc 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea  H.C.L nr.55/2017 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcţionare, stabilirea taxelor și tarifelor de închiriere pentru 
serviciile oferite de către Patinoarul Artificial din municipiul Târgu Secuiesc 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 158/2018 cu privire la aprobarea vânzării 
prin licitaţie publică  al masei lemnose pe picior  provenind din fondul forestier proprietatea 
municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii suparafeţelor de pășune aflate în 
proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc către deţinătorii de animale în vederea 
organizării pășunatului 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectul CONSTRUIREA ŞI ECHIPAREA UNEI 
INFRASTRUCTURI EDUCAŢIONALE PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE ANTEPREŞCOLARĂ - 
GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC și a cheltuielilor 
legate de proiect 
8. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „EXTINDERE ŞI 
MODIFICARE P.U.Z.: SC PRODUCŢIE AGRICO-M SRL”, strada Ady Endre nr. 43, municipiul 
Târgu Secuiesc 
9. Proiect de hotărâre privind privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de 
identificare şi dezlipire pe apartamente a imobilului situat în municipiul Târgu Secuiesc,  str. 
Libertăţii nr. 29, bl. ,19, sc A 



 
 

10. Proiect de hotărâre privind Proiect de hotărâre privind privind însuşirea documentaţiei 
tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire teren în două loturi 
11. 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. 
25692 - Târgu Secuiesc și  aprobat prin H.C.L nr. 8/2018 privind atribuirea în folosinţă gratuită 
a terenurilor aflate în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuies, strada Fortyogó, 
tinerilor beneficiari ai Legii nr. 15/2003 
12. Proiect de hotărâre privind cu privire la stabilirea taxei speciale pentru ocuparea 
domeniului public cu ocazia organizării expoziţiei de flori „Magia Florilor – Virágvarázs” 
13. Proiect de hotărâre privind privind constituirea  Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă al municipiului Târgu Secuiesc 
14. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea  statului de funcţii al Spitalului municipal 
Târgu Secuiesc, valabil de la 1 februarie 2019 
 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Informarea directorului SC Gosp Com SRL 
2. Înrebări și interpelări 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


