
     
 
 
 
Nr. 4945 din 19.02.2021 
 

ȘEDINȚĂ DE CONSILIU 
LUNA FEBRUARIE 

 
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 25 februarie 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 aprobarea contului de execuţie al bugetului general al municipiului  
Târgu Secuiesc pe trimestrul IV /2020 
2. Proiect de hotărâre privind numirea comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ privind 
achiziţiile publice pe anul 2021 
3. 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 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului serviciului de salubrizare al 
Municipiului Târgu Secuiesc, aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc nr. 131/2018 
5. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV pentru  aprobarea 
modificării  preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare 
practicat de operatorul regional  Gospodărie Comunală S.A. 
6. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L Târgu Secuiesc nr. 60/2009 cu privire la 
aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi pe raza Municipiului 
Târgu Secuiesc 
7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea  H.C.L.Târgu Secuiesc nr.121/2016 
privind încadrarea terenurilor pe zone şi categorii de folosinţă în intravilanul şi extravilanul 
municipiului Târgu Secuiesc şi satului aparţinător Lunga 
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. PARCURI INDUSTRIALE 
TÂRGU-SECUIESC S.R.L.,  aprobat prin H.CL. Târgu Secuiesc nr. 45/2017 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de activitate pentru anul 2020 ale S.C. 
PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale S.C. 
PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 
11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc al unor 
imobile cuprinse în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Târgu 
Secuiesc, aprobat prin H.C.L nr.15/2019,  în domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de eliberare a Autorizaţiei 
administratorului drumului și a Avizului de intervenţie în regim de urgenţă , pentru lucrările de 
racorduri și branșament la reţelele publice , realizate pe proprietăţile aparţinând domeniului 
public al Municipiului Târgu Secuiesc și care afectează structura căilor de comunicaţii rutiere, 
străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport 
precum și spaţiilor verzi 
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13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea listei manifestărilor culturale şi sportive în aer liber 
care se vor desfășura în municipiul Târgu Secuiesc în anul 2021 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ ZONĂ DE LOCUINTE – str. 
Mikes Kelemen” din municipiul Târgu Secuiesc 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator „LAC DE 
AGREMENT” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Bem Jozsef F.N. 
16. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Tabelului nominal cu ordinea de prioritate a 
cererilor de locuinţe, valabil pe perioada 25 februarie 2021 – 25 februarie 2022 

 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Înrebări și interpelări 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comp. Adm. Publ. Loc. 
Întocmit: Mátyus Kálmán 


