
 

 
 

 

 

 

 

Nr.  11421 /03.07.2020 
 

ȘEDINȚĂ DE CONSILIU 
LUNA IULIE 

 
Ședința Comisiei pentru economie și juridică: 9 iulie 2020, joi, ora 11.00  
Ordinea de zi: Pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15, 16, 17, 18 și 19 
Ședința Comisiei pentru urbanism: 9 iulie 2020, joi, ora 11.00 
Ordinea de zi: Pct. 8, 9, 10, 11, 13, 14 și 19 
Ședința Comisiei pentru cultură și învățământ: 9 iulie 2020, joi, ora 11.00 
Ordinea de zi: Pct. 7 

 
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 9 iulie 2020, joi, ora 12.00 în grădina 
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 rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 
2020 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțul contabil și a contul de profit și pierderi pe anul 
2019, precum și raportului de audit ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 
3. 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 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L 14/2020 privind  atribuirea în folosință gratuită a 
unor terenuri,  proprietatea municipiului Târgu Secuiesc, situate pe  strada Fortyogó,  pentru 
construirea de locuințe proprietate personală, în conformitate cu prevederile  Legii nr. 15/2003, 
republicată, cu modificările şi complectările ulterioare 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 71/2019 privind aprobarea Acordului/Contractului 
Colectiv de Muncă la nivelul Primăriei municipiului Târgu Secuiesc 
6. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație al unui teren–drum de acces, situat în 
str.Grădinii, municipiul Târgu Secuiesc 
7. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire patinoarului artificial din municipiul Târgu 
Secuiesc 
8. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentației tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire 
teren în două loturi, situat în str. Fabricii nr.2 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINTE 
INDIVIDUALE” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Fortyogó nr. 51-57 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEPOZIT SI CLADIRI 
ADMINISTRATIVE” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Gării nr. 93 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINTE 
INDIVIDUALE” din municipiul Târgu Secuiesc, str. ABATOR nr. 84. 
12. Proiect de hotărâre privind adoptarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune 
a serviciului public de salubrizare activitățile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție 



 

13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcționarea 
serviciului public de deratizare, dezinsecție şi dezinfecție în municipiului Târgu Secuiesc și a 
Caietului de sarcini pentru modalitatea gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsecție şi 
dezinfecție în municipiul Târgu Secuiesc 
14. Proiect de hotărâre privind adoptarea Programului unitar de acțiuni al activității de deratizare, 
dezinsecție, dezinfecție în municipiul Târgu Secuiesc 
15. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 66/2018 privind aprobarea proiectului 
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. 
SECUIESC - GRĂDINIŢA CSIPKERÓZSIKA şi a cheltuielilor legate de proiect 
16. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 85 / 2018 privind aprobarea proiectului 
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. 
SECUIESC -  GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK ELEK şi a cheltuielilor legate de proiect 
17. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 101 / 2018 privind aprobarea proiectului 
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. 
SECUIESC – ŞCOALA JAKABOS ÖDÖN, LUNGA şi a cheltuielilor legate de proiect 
18. 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 

 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
 
1. Înrebări și interpelări 

 
Inițiator proiecte de hotărâri: Primar Bokor Tiberiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


