
     
 
 
 
Nr. 23981  din 17.12.2021 
 

ȘEDINȚĂ DE CONSILIU 
LUNA DECEMBRIE 

 
În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) și art. 243 alin. (1) lit. f din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare , pentru data de 22 decembrie 2021, miercuri, ora 
10,00 vă invit la şedinţa ordinară a Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc, în sala de ședinţă a 
Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, 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 2021 
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale,  pentru anul 2022. 
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru activitatea de curăţare și transportul zăpezii de pe 
căile publice și menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de gheaţă și pentru activitatea de 
dezinsecţie, dezinfecţie și deratizare 
4. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 121/2021 
privind aprobarea modului de funcţionare a „Serviciului Public Local Târgu Secuiesc” ca subiect juridic de 
drept fiscal 
5. 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 
6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizarea și funcţionare a Pieţei 
agroalimentare din municipiul Târgu Secuiesc 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor de gestionare a deșeurilor în 
judeţul Covasna 
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr 138/2021 privind predarea către 
Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administaţiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” 
S.A.,  a amplasamentului situat în Municipiul Târgu Secuiesc, str. Fabrici nr .10  și asigurarea condiţiilor în 
vederea executării obiectivului de investiţii „Construire creșă mică” 
9. 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 pentru semestrul I al anului 
şcolar 2021-2022 
10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 53/2017 privind 
aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor 
aflate pe domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc 
11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea şi demararea procedurilor privind declararea Municipiului Târgu 
Secuiesc ca  Staţiune Turistică de interes local 
12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 122/2021 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 
13. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2021 
 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
Întrebări și interpelări 
 
Iniţiator proiecte de hotărâri: Primar Bokor Tiberiu, Viceprimar Dr. Szilveszter Szabolcs și consilier local 
Szigethy Kálmán.  

  


