
 

 
 

 
 
 

Nr.  5535 /28.02.2020 
 

ȘEDINȚĂ DE CONSILIU 
LUNA MARTIE 

 
Ședința Comisiei pentru economie și juridică: 3 martie 2020, marți, ora 14.00 
Ordinea de zi: Pct. 1-6 

 
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 5 martie 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 Devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-
economici si a cofinanțarii la investitia „Reabilitare str Bem József km 58+680-59+980, Tg Secuiesc” 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-
economici si a cofinanțarii la investitia „Modernizarea structurii, inclusiv rețele edilitare str. Gării și 
Molnár Józsias, municipiul Târgu Secuiesc” 
3. Proiect de hotărâre privind aprobareaDevizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-
economici și a cofinanțarii la investitia „Lucrări prioritare de extindere a rețelei de alimentare cu apă 
și canalizare, etapa III, municipiul Târgu Secuiesc” 
4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare în favoarea Muzeului Național Secuiesc, Sfântu 
Gheorghe a imobilelor situate în str. Curtea 11 nr. 3, aflat în domeniului privat al municipiului Târgu 
Secuiesc și a imobilelor situate în str. Curtea 10 nr.1 și 2, aflate în domeniului public al municipiului 
Târgu Secuiesc 
5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc în 
domeniul public al județului Covasna, a imobilului “Gradinița de copii” situat în municipiul Târgu 
Secuiesc, strada Achim Andrei nr.14 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, 
valabil de la 1 februarie 2020 

 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Informarea directorului SC Gosp Com SRL 
2. Informarea reprezentantului SC Gosp Com SA 
3. Înrebări și interpelări 

 
Inițiator proiecte de hotărâri: Primar Bokor Tiberiu 

 
 


