
     
 
 
 

Nr. 8424 din 09.04.2021 
 

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ DE CONSILIU 
LUNA APRILIE 

 
 
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 15 aprilie 2021, 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 utilizarea în anul 2021 a excedentului anilor precedent al bugetului general al 
Municipiului Târgu Secuiesc rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2020 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2021 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C GOSP-COM 
S.R.L. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţul contabil și a contul de profit și pierderi pe anul 2020, 
precum și raportului de audit ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale S.C. PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanţări rambursabile interne în 
valoare de 10.000.000 lei 
7. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru 
şedinţa A.G.A al Societăţii NEW FASHION SA din data de 10.05.2021 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării alocaţiei bugetare pentru cofinanţarea activităţii sportive 
“Turul Ciclist al Ţinutului Secuiesc - 2021”,  organizat în perioada 4-7 august 2021 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al municipiului Târgu Secuiesc 
10. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire două 
parcele situate în municipiul Târgu Secuiesc, strada Abatorului nr. 10 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ COMERCIALĂ”str. Fabricii nr. 5, 
municipiul Târgu Secuiesc 
12. Proiect de hotărâre cu privire aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la 
nivelul municipiului Târgu Secuiesc pentru anul 2021 
13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării unui apartament cu două camere, prin schimb, 
situat în municipiul Târgu Secuiesc, strada Abatorului  nr. 57, Sc. B,et.2. ap.12 
14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării unui apartament cu trei camere, prin schimb, din 
strada Abatorului nr.  57 Sc.A .et.1.Ap.7 
15. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de 
specialitate al primarului şi ale serviciilor publice ale Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabil pe anul 
2021 
 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Acord de principiu privind insușirea Declaraţiei privind sprijinul pentru protecţia minorităţilor naţionale 
din Europa, semnată de către primarii de oraș și președinţii de consiliu Judeţean din judeţele Harghita, 
Covasna și Mureș 
2. Înrebări și interpelări 
 
Iniţiator proiecte de hotărâri:  
Primar Bokor Tiberiu 
Viceprimar Szilveszter Szabolcs 


