
     
 
 
 

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ DE CONSILIU 
LUNA DECEMBRIE 

 
În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) și art. 243 alin. (1) lit. f din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, pentru data de 17 decembrie 2020, joi, ora 13,00 vă invit la 
şedinţa ordinară a Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc, în sala de expoziţie a Casei 
de Cultură Vigadó, cu următoarea ordine de zi: 

 
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 privind numirea reprezentantului municipiului TÂRGU SECUIESC în 
Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe 
3. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului 
Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. 
pentru majorarea capitalului social al Societăţii 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv  și al Statutului Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Regio Kezdi” 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 58/2019  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 modificarea H.C.L nr. 80/2020   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 
7. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 95/2019   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 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea 
Muzeului Naţional Secuiesc, asupra imobilelor situate în str. Curtea 11 nr. 3, aflate în 
domeniului privat al municipiului Târgu Secuiesc și asupra imobilelor situate în str. Curtea 10 
nr.1 și 2, aflate în domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc 
9. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor în consiliul de administraţie al Spitalului 
Municipal Târgu Secuiesc 
10. Proiect de hotărâre privind stabilirea programului trimestrial de audienţe ce se vor acorda 
cetăţenilor municipiului Târgu Secuiesc de către consilierii locali până la încheierea mandatului 
11. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 64/2018 privind aprobarea proiectului 
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. 
SECUIESC – ȘCOALA CU CLASELE I-VIII TURÓCZI MÓZES şi a cheltuielilor legate de proiect 
12. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament si 
delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire teren în două loturi, situat in str Garii nr. 35 
 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
Înrebări și interpelări 

 


