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Ș E D I N Ț Ă  D E  C O N S I L I U  
L U N A  S E P T E M B R I E  

 
 

Ședința Comisiei pentru economie și juridică: 23 septembrie 2020, miercuri, ora 9.40  
Ordinea de zi: Pct. 1, 2, 3, 4 
Ședința Comisiei pentru sănătate și protecție socială: 23 septembrie 2020, miercuri, ora 9.50 
Ordinea de zi: Pct. 4 
Ședința Comisiei pentru urbanism: 23 septembrie 2020, miercuri, ora 9.55 
Ordinea de zi: Pct. 6 
 
În temeiul 133 alin. (2), lit. a și art.134 alin. (1) lit a., alin.(2), alin.(3) lit.b. din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, 
 
Ținând cont de prevederile H.G nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 
începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata 
acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale H.G nr. 394/2020 
privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, precum și de prevederile Legii nr. 55/2020, privind 
unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, 
 
Conform art. 38 alin.(4) și art. 43 alin.(5) lit c. din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 116/2019, 
Se convoacă Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc în şedinţa extraordinară pentru data de 23 
septembrie 2020, miercuri, orele 10,00 prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare. 
 
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 înfiinţării  “Serviciului Public Local Târgu Secuiesc” 
3. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă a terenului aflat în proprietatea privată 
a municipiului Târgu Secuiesc, str. Fortyogó, înscris în C.F nr.29357 Tg. Secuiesc, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.14/2020, modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 62/2020 
4. Proiect de hotărâre cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Fundaţia Creștină Diakonia, 
pentru implementarea proiectului Centru Educaţional/Școală după școală în municipiul Târgu Secuiesc 
5. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Târgu Secuiesc 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINTE 
INDIVIDUALE” din municipiul Târgu Secuiesc, str. TANCSICS MIHALY nr. 13 și nr.16. 
 
 
Iniţiator proiecte de hotărâri: Primar Bokor Tiberiu 
 


