
 

 
 

 
 
 

 
 
Nr.  1566 /17.01.2019 

 
ȘEDINȚĂ DE CONSILIU 

LUNA IANUARIE 
 

Ședința Comisiei pentru cultură și învățământ: 21 ianuarie 2020, marți, ora 14.00 
Ordinea de zi: Pct. 5, 6 
Ședința Comisiei pentru sănătate și protecție socială: 21 ianuarie 2020, marți, ora 14.15 
Ordinea de zi: Pct. 10, 11 
Ședința Comisiei pentru economie și juridică: 21 ianuarie 2020, marți, ora 14.30  
Ordinea de zi: Pct. 1, 2, 3, 4, 10, 13 
Ședința Comisiei pentru urbanism: 23 ianuarie 2020, joi, ora 13.45 
Ordinea de zi: Pct. 7, 9 
 
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 23 ianuarie, 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 cu privire la validarea Dispoziției Primarului Municipiului Târgu Secuiesc nr. 
477/30.12.2019 pentru majorarea veniturilor și a  cheltuielilor  bugetului local  pe anul 2019 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 3 
la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul 
Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Modernizarea si reamenajarea str Achim 
Andrei si Benedek Elek, in mun. Targu Secuiesc 
4. Proiect de hotărâre privind numirea comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preț privind 
achizițiile publice pe anul 2020 
5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării şi funcționării rețelei şcolare pentru anul 
2020-2021 al unităților de învățământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc 
6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea listei manifestărilor culturale şi sportive în aer liber 
care se vor desfășura în municipiul Târgu Secuiesc în anul 2020 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINTE 
INDIVIDUALE” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Pășunii 
8. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei străzi din municipiul Târgu Secuiesc 
9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului de acțiuni şi lucrări de interes local pentru 
persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2020 
10. Proiect de hotărâre cu privire aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale 
acordate la nivelul municipiului Târgu Secuiesc pentru anul 2020 
11. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
serviciului social de zi „Cantină Socială” Târgu Secuiesc aprobat prin H.C.L nr. 91/2016 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru 
beneficiarii serviciului social de zi ”Cantină Socială” Târgu Secuiesc pe anul 2020 



 

13. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unor terenuri,  aflate în 
proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, strada Fortyogo,  pentru construirea de 
locuințe proprietate personală, în conformitate cu prevederile  Legii nr. 15/2003, republicată, cu 
modificările şi complectările ulterioare 

 
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 
 
 


