
 

 
 

 
 
 

 
 

Nr.  18479 /13.09.2019 
 

ȘEDINȚĂ DE CONSILIU 
LUNA OCTOMBRIE 

 
 
Ședința Comisiei pentru sănătate și protecție socială: 15 octombrie 2019, marți, ora 14.00 
Ordinea de zi: Pct. 5 
Ședința Comisiei pentru economie și juridică: 15 octombrie 2019, marți, ora 14.10 
Ordinea de zi: Pct. 1, 2, 3 și 6 
Ședința Comisiei pentru urbanism: 17 octombrie 2019, joi, ora 13.45 
Ordinea de zi: Pct. 4 
 
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 17 octombrie 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 rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe 
anul 2019 
3. Proiect de hotărâre pentru stabilirea pretutului de pornire 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 aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINTE 
INDIVIDUALE” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Abator nr. 61 
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței și a atribuțiilor echipei mobile pentru 
intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul municipiului Târgu Secuiesc 
6. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea profitului pe anul 2018 al S.C. New Fashion S.A. 
și acordarea unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedința AGA al 
Societății NEW FASHION SA 
 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Informarea directorului SC Gosp Com SRL 
2. Informarea directorului Poliției Locale 
3. Înrebări și interpelări 
 
Inițiator proiecte de hotărâri: Primar Bokor Tiberiu 


