
           
  
 
 
 

Nr.  13028/04.08.2020 
 

ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ DE CONSILIU 
LUNA AUGUST 

 
În temeiul 133 alin. (2), lit. a și art.134 alin. (1) lit a., alin.(2), alin.(3) lit.b. din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, 
Ținând cont de prevederile H.G. nr.476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, ale H.G nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se 
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, 
precum și de prevederile Legii nr. 55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de Covid-19, 
Conform art. 38 alin.(4) și art. 43 alin.(5) lit c. din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
116/2019, 
Având în vedere Dispoziţia primarului nr. 338/2020, privind delegarea atribuţiilor de serviciu al 
secretarului general al mun. Târgu Secuiesc 
 
Se convoacă Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc în şedinţa extraordinară pentru data 
de 6 august 2020, joi,  orele 10,00 prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare. 
 
A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe 
anul 2020 
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică  și nevoi proprii al masei 
lemnose pe picior  provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de 
pornire a licitaţiei 
3. Proiect de hotărâre privind instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii de anulare a 
accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, 
datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a Municipiului 
Târgu Secuiesc 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 162/2009, Anexa VI, respectiv 
completarea listei bunurilor din domeniul public aferente Contractului de delegare a gestiunii 
 
 
Iniţiator proiecte de hotărâri: Primar Bokor Tiberiu 

 
 


