
     
 
 
 

Nr. 18716  din 13.11.2020 
 

I N V I T A Ţ I E  
ȘEDINTĂ DE CONSILIU 

LUNA NOIEMBRIE 
 
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 19 noiembrie 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 aprobarea contului de execuţie a bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc pe trimestrul III /2020 
3. Proiect de hotărâre privind reducerea capitalului social și modificarea Actului Constitutiv al 
S.C GOSP-COM S.R.L, aprobat prin H.C.L nr. 38/1995 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii 
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 1/10.06.2013, aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc 
nr.76/2013 
5. Proiect de hotărâre privind impozitele şi taxele locale pe anul 2021 
6. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilitaţi de plată a impozitului anual pe clădiri 
sau a taxei lunare pe clădiri 
7. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL 61/2020 privind aprobarea  organigramei, 
a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice al 
Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabil pe anul 2020 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice în 
vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii 
9. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la 
consumul de carburanţi pentru autoturismele din dotarea U.A.T municipiului Târgu Secuiesc și 
a cheltuielilor de protocol 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CASA DE LOCUIT” din 
municipiul Târgu Secuiesc, str. GRADINII F.N. 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situaţiei juridice și identificării unui 
teren situat în intravilanul municipiului Târgu Secuiesc şi înscriera  acestuia în cartea funciară, 
din proprietatea Statului Român în proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc 
12. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot acorda 
elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul Târgu  Secuiesc pe anul 
şcolar 2020-2021 
13. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al 
unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc 
14. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.108/2010 privind aprobarea criteriilor 
pentru stabilirea ordinii de prioritate privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri 



  

proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, în vederea construirii de locuinţe 
proprietate personală și desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia 
pentru analizarea cererilor de atribuire a terenurilor, așa cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 
86/2016 
15. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 73/2018 privind constituirea 
Comisiei locale de ordine publică din municipiul Târgu Secuiesc 
 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
Înrebări și interpelări 

 


