
 

 
 

 
 
 
 
Nr.  222222 /08.11.2019 
 

ȘEDINȚĂ DE CONSILIU 
LUNA NOIEMBRIE 

 
Ședința Comisiei pentru economie și juridică: 12 noiembrie 2019, marți, ora 14.00 
Ordinea de zi: Pct. 1-9 
 
În baza art. 133 alin. (1), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, convoc ședința 
ordinară al Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc, pe data de 14 noiembrie 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 mandatarea reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV pentru  
aprobarea modificării  prețului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de 
canalizare practicat de operatorul regional  Gospodărie Comunală S.A. 
- Invitat la ședință dl. Kozsokár Attila, director interimar la SC Gosp Com SA Sfântu Gheorghe 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 57/2016 cu privire la organizarea Comisiilor 
de specialitate ale Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc pe trimestrul III/2019 
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  
pe anul 2019 
5. Proiect de hotărâre privind impozitele şi taxele locale pe anul 2020 
6. Proiect de hotărâre rivind anularea obligațiilor fiscale provenind din amenzi datorate de 
persoane fizice decedate și persoane juridice aflate în stare de insolvență, radiate de la ONRC 
7. Proiect de hotărâre privind asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier și pășuni 
proprietate privată a unității administrativ-teritoriale a mun. Târgu Secuiesc, cu Ocolul Silvic 
Privat Mereni 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Amenajare baza sportiva stadion 
„Sinkovits”etapa IIşi a cheltuielilor legate de proiect 
9. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special domnului primar Bokor 
Tiberiu pentru şedința AGA al Societății NEW FASHION SA din data de 11.12.2019 
 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Informarea directorului SC Gosp Com SRL 
2. Înrebări și interpelări 
 
Inițiator proiecte de hotărâri: Primar Bokor Tiberiu 
Inițiator proiect de hotărâre pct. 9: Viceprimar Derzsi Gyula 

 
 


