
 

 
 

 
 
 

 
Nr.                /07.02.2020 

 
ȘEDINȚĂ DE CONSILIU 

LUNA FEBRUARIE 
 
Ședința reunită a Comisiilor de specialitate: 12 februarie 2020, miercuri, ora 14.00 
Ordinea de zi: Pct. 4 
Ședința Comisiei pentru economie și juridică: 
Ordinea de zi: Pct. 1-16 
 
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 13 februarie 2020, 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 aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de 
bugetare participativă la nivelul municipiului Târgu Secuiesc 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului general al municipiului  
Târgu Secuiesc pe trimestrul IV/2019 
3. Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2020 a excedentului anilor precedent al bugetului 
general al Municipiului Târgu Secuiesc rezultat la  încheierea exercițiului bugetar pe anul 2019 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 
2020 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 ale S.C 
GOSP-COM S.R.L 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de activitate pentru anul 2019 ale S.C. 
PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 ale S.C. 
PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 
8. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 32/2016 privind aprobarea asocierii 
municipiului Târgu Secuiesc cu Asociația pentru Protecția Animalelor „Benji” în vederea realizării  
programului de gestionare a câinilor fără stăpân și a funcționării Adăpostului pentru câinii fără 
stăpân din municipiul Târgu Secuiesc 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate cu privire la înființarea 
“Serviciul Local de Salubrizare Târgu Secuiesc” și a Caietului de sarcini pentru activitatea curățare 
și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei 
sau îngheț în municipiul Târgu Secuiesc 
10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L nr. 53/2017 privind aprobarea 
Regulamentului de funcționare al sistemului de staționare şi parcare cu plată a autovehiculelor 
aflate pe domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc 
11. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 3/2013 privind aprobarea 
regulamentului de organizare a pășunatului pe pășunile municipiului Târgu Secuiesc și stabilirea 
taxelor de pășunat 



 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii suparafețelor de pășune aflate în proprietatea 
privată a municipiului Târgu Secuiesc către deținătorii de animale în vederea organizării 
pășunatului 
13. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 58/2018 privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate pentru obiective de investiții mixte și a indicatorilor tehnico economici aferenți 
proiectului REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC APOR PÉTER 
DIN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 
14. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea  HCL. nr. 88/2017  privind aprobarea studiului de 
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici legate de obiectivul REFUNCŢIONALIZAREA 
UNUI TEREN DEGRADAT ŞI NEUTILIZAT PRIN AMENAJAREA UNEI ZONE DE AGREMENT ÎN 
MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 
15. Proiect de hotărâre privind modificarea  H.C.L nr. 9/2019 cu privire  la aprobarea înființării unui 
Centru cultural , aprobarea Regulamentului -cadru de organizare şi funcționare a acestuia , 
aprobarea Studiului de Fezabilitate cu elemente de DALI , a indicatorilor tehnico-economici 
pentru  obiectivul REABILITARE MONUMENT ISTORIC PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU 
CULTURAL 
16. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  organigramei, al statelor de funcții al aparatului de 
specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc,valabil pe 
anul 2020 
 
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 hotărâri pct. 1 : Consilier Szilveszter Szabolcs 

 
 

 


