
 

 
 

 
 
 
 

Nr.  18479 /13.09.2019 
 

ȘEDINȚĂ DE CONSILIU 
LUNA SEPTEMBRIE 

 
Ședința Comisiei pentru cultură și învățământ: 16 septembrie 2019, luni, ora 14.00 
Ordinea de zi: Pct. 5 și 8 
Ședința Comisiei pentru sănătate și protecție socială: 16 septembrie 2019, luni, ora 14.10 
Ordinea de zi: Pct. 6 și 7 
Ședința Comisiei pentru urbanism: 16 septembrie 2019, luni, ora 14.15 
Ordinea de zi: Pct. 9 
Ședința Comisiei pentru economie și juridică: 16 septembrie 2019, luni, ora 14.20 
Ordinea de zi: Pct. 1, 2, 3, 4, 5 și 6 

 
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 18 septembrie 2019, miercuri, 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 validarea mandatului de consilier local al domnului Bartók Előd 
Huba 
2. Proiect de hotărâre privind privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu 
Secuiesc  pe anul 2019 
3. Proiect de hotărâre privind privind acceptarea ofertei de donație al unui teren–drum de acces, 
situat în str. Fortyogó, municipiul Târgu Secuiesc 
4. Proiect de hotărâre privind cu privire la solicitarea și necesitatea preluării fără plată al unei 
autoscări mecanice de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență “ Mihai Viteazul” al Județului 
Covasna 
5. Proiect de hotărâre privind privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot acorda 
elevilor din sistemul de învățământ preuniversitar de stat în municipiul Târgu  Secuiesc pe anul 
şcolar 2019-2020 
6. Proiect de hotărâre privind cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Fundația 
Creștină Diakonia, pentru implementarea proiectului Centru Educațional/Școală după școală în 
municipiul Târgu Secuiesc 
7. Proiect de hotărâre privind cu privire la aprobarea Tabelului nominal cu ordinea de prioritate a 
cererilor de locuințe, valabil pe perioada 1 octombrie 2019 -1 octombrie 2020 
8. Proiect de hotărâre privind privind numirea reprezentanților în Consiliul de Administrație al 
unităților de învățământ din municipiul Târgu Secuiesc 
9. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ MIXTĂ 
REZIDENŢIALĂ ȘI DE SERVICII” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Bem József F.N. 
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. 4: Viceprimar Derzsi Gyula 


