
     
 
 
 

Nr. 13189  din 17.06.2021 
     

ȘEDINȚĂ DE CONSILIU 
LUNA IUNIE 

 
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 24 iunie 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 rectificarea bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe 
anul 2021 
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare 
în parcările de reședinţă din municipiul Târgu Secuiesc 
3. Proiect de hotărâre privind numirea unui administrator provizoriu executiv în Consiliul de 
Administraţie al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului steagului municipiului Târgu Secuiesc, 
judeţul Covasna 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 25/ 2019 privind 
înfiinţarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna 
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 1/2019 
privind aprobarea salariilor de bază aferente funcţiilor publice și contractuale din cadrul familiei 
ocupaţionale ”Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului  
municipiului Târgu Secuiesc și din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia 
7. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu 
Secuiesc, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2021 
8. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2021 privind 
numirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism din municipiului Târgu 
Secuiesc 
9. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de dare în plată și aprobarea documentaţiei 
care însoţește cererea debitorilor, conform art. 263 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare 
 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Înrebări și interpelări 
 
Iniţiator proiecte de hotărâri: Primar Bokor Tiberiu 
 
 


