
     
 
 
 
Nr. 10914 din 13.05.2021 
 

ȘEDINȚĂ DE CONSILIU 
LUNA MAI 

 
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 20 mai 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 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului  
Târgu Secuiesc pe trimestrul I/2021 
3. Proiect de hotărâre privind asocierea U.A.T. Municipiul Târgu Secuiesc  cu alte unităţi 
administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ZONĂ 
METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-COVASNA” 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea 
Asociaţiei Clubul Pensionarilor MAASSLUIS din Târgu Secuiesc, asupra unor spaţii situate în incinta 
Casei de Cultură Vigadó, proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc 
5. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 59/2015 privind aprobarea 
modelului steagului municipiului Târgu Secuiesc 
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2019 privind aprobarea 
proiectului  CONSTRUIREA ŞI ECHIPAREA UNEI INFRASTRUCTURI EDUCAŢIONALE PENTRU 
EDUCAŢIA TIMPURIE ANTEPREŞCOLARĂ - GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN MUNICIPIUL 
TÂRGU SECUIESC și a cheltuielilor legate de proiect 
7. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurate în conţinutul Hotărârii 
Consiliului Local  nr. 37/2020 privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc  în 
domeniul public al judeţului Covasna, a imobilului  “Gradiniţa de copii ” situat în municipiul Târgu 
Secuiesc, strada Achim Andrei nr.14 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a comisiei de evaluare şi 
selecţionarea proiectelor culturale şi sportive, finanţate din bugetul  local al municipiului Târgu 
Secuiesc 
9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării  unui  apartament cu  o cameră,  situat în 
municipiul Târgu Secuiesc, Curtea 12  nr. 3,  locuinţa nr.2 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA ALIMENTATIE PUBLICA, 
COMERT SI SERVICII” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Bem Jozsef nr. 63A 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „SIT INDUSTRIAL” din municipiul 
Târgu Secuiesc, str. Garii nr. 103 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere si modificare Plan 
Urbanistic Zonal – ZONA STADIONULUI” 
13. Proiect de hotărâre privind adoptarea Programului unitar de acţiuni al activităţii de deratizare, 
dezinsecţie, dezinfecţie în municipiul Târgu Secuiesc 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
Înrebări și interpelări 
Iniţiator proiecte de hotărâri: Primar Bokor Tiberiu 


