
     
 
 
 

Nr. 1821  din 22.01.2021 
 

ȘEDINȚĂ DE CONSILIU 
LUNA IANUARIE 

 
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 28 ianuarie 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 modificarea Actului Constitutiv al S.C GOSP-COM S.R.L  Târgu 
Secuiesc,  aprobat prin H.CL. Târgu Secuiesc nr. 38/1995 
2. Proiect de hotărâre privind reducerea capitalului social și modificarea Actului Constitutiv al 
S.C GOSP-COM SRL, aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc nr. 38/1995 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adiţional 
nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în 
judeţul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între judeţul Covasna și S.C. ECO BIHOR S.R.L. 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 107/2020 
privind impozitele şi taxele locale pe anul 2021 
5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc al 
imobilului identificat prin C.F. Tg. Secuiesc nr. 25721, în domeniul privat al municipiului Târgu 
Secuiesc 
6. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă a unei parcele de  teren,  aflat în 
proprietatea  municipiului Târgu Secuiesc, strada Fortyogó,  pentru construirea de locuinţe 
proprietate personală, în conformitate cu prevederile  Legii nr. 15/2003, republicată, cu 
modificările şi complectările ulterioare 
7. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.Târgu Secuiesc 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 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului  „ Îmbunatăţirea infrastructurii TIC 
sistemice în domeniul e-educaţie din municipiul Târgu Secuiesc” în vederea finanţării prin 
Programul Operaţional Competitivitate (POC), Axa prioritară 2, Acţiunea 2.3.3. Apel 2 și a 
cheltuielilor legate de proiect 
9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru 
anul 2021-2022 al unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc 
10. 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  
anul şcolar 2020-2021, semestrul II 
11. Proiect de hotărâre privind nominalizarea de către Consiliul local al municipiului Târgu 
Secuiesc a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de 
evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului 
Târgu Secuiesc 



12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local 
pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 
2021 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea  statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu 
Secuiesc, valabil de la 1 ianuarie 2021 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii și ţinerii la zi a Registrului Agricol al 
municipiului Târgu Secuiesc,  perioada 2020 -2024,  în format electronic 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării municipiului Târgu Secuiesc la “Convenţia 
Primarilor privind Clima și Energia” (Convenant of Mayors for Climate & Energy) 
16. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 101/2017 privind 
aprobarea Regulamentului privind obligaţiile și responsabilităţile ce revin persoanelor fizice  și 
juridice din municipiul TÂRGU SECUIESC pentru buna gospodărire și înfrumuseţare a localităţii 
și protecţia mediului precum și constatarea faptelor ce constituie contravenţii 
17. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 86/2013 privind 
aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din 
municipiul Târgu Secuiesc 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes local 
pentru susţinerea familiilor  cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Târgu 
Secuiesc, în vederea promovării  unui stil de viaţă sănătos prin înlesnirea accesului  acestora la 
serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc  şi a 
creşterii calităţii vieţii 
19. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea actului constitutiv al Fundaţiei Culturale 
Vigadó, aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc nr. 193/2009 
20. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și 
delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire teren în două loturi, situat în str. Abatorului 
nr. 10 
 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Întrebări și interpelări 
 

 
 


