
     
 
 
 

Nr. 6456 din 12.03.2021 
 

ȘEDINȚĂ DE CONSILIU 
LUNA MARTIE 

 
 
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 18 martie 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 trecerea din domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc al 
imobilului identificat prin C.F. Tg. Secuiesc nr. 31237, în domeniul public al acestuia 
2. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc al 
imobilului identificat prin C.F. Tg. Secuiesc nr. 29850, în domeniul privat al acestuia 
3. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii către persoane juridice 
fără scop lucrativ 
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 
Casa de Cultură Vigadó, proprietatea publică al municipiului Târgu Secuiesc 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-
economici și a cofinanţării la investiţia „Lucrări prioritare de extindere a reţelei de alimentare 
cu apă și canalizare, etapa III,  municipiul Târgu Secuiesc” 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Devizului general actualizat , a  indicatorilor tehnico-
economici  a obiectivului de investiţii  „Reabilitare str. Bem Jozsef km 58+680-59+980, 
municipiul Târgu Secuiesc ” 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Construire bloc de locuinţe pentru tineri, 
destinat închirierii, executare reţele edilitare, municipiul Târgu Secuiesc, str. 1 Decembrie 1918, 
nr 40A, judeţul Covasna  și a cheltuielilor legate de proiect 
8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul a preţului de referinţă al 
masei lemnoase pe picior, provenit din fondul forestier,proprietatea municipiului Târgu 
Secuiesc 
9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică, populaţie și nevoi 
proprii al masei lemnose pe picior provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi 
stabilirea preţului de pornire a licitaţiei 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii suparafeţelor de pășune aflate în 
proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc către deţinătorii de animale în vederea 
organizării pășunatului 
11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL Târgu Secuiesc 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 
12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Târgu Secueisc nr. 107/2020 
privind impozitele şi taxele locale pe anul 2021 
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13. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L Târgu Secueisc nr. 21/2021 privind 
aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în administrarea Sfatului Popular al 
orașului Târgu Secuiesc, în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea 
Consiliului Local Târgu Secuiesc, al imobilului situat în mun. Târgu Secuiesc, înscris în C.F. nr. 
28473 
14. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 96/2020 privind aprobarea înfiinţării 
“Serviciului Public Local Târgu Secuiesc” 
15. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării unui apartament situat în Municipiul 
Târgu Secuiesc, strada Oituz nr. 8, Bl. 44, Sc. C, Ap.6 

 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Înrebări și interpelări 
 
Iniţiator proiecte de hotărâri:  
Primar Bokor Tiberiu 
Viceprimar Szilveszter Szabolcs 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


