
 
 

 
 
Anexă la Dispoziția nr. 519/2021 
 
PROIECTUL ORDINII DE ZI 
a şedinței ordinare a Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc, convocată pentru data 
de 24 noiembrie 2021, miercuri, orele 13.00 
 
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 III/2021,  
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii membrilor Consiliului de Administraţie  și 
modificarea Actului Constitutiv al S.C  GOSP-COM S.R.L,  
4. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului 
Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Acţionarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. pentru 
majorarea capitalului social şi pentru aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv al Societăţii, 
5. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitaţie publică deschisă al unui imobil, teren cu 
construcţie, situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Curtea 11, nr.3,  proprietatea privată a 
municipiului Târgu Secuiesc,   
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L nr. 64/2018 privind aprobarea proiectului 
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. 
SECUIESC – ȘCOALA CU CLASELE I-VIII TURÓCZI MÓZES şi a cheltuielilor legate de proiect, 
7. Proiect de hotărâre privind modificarea  H.C.L 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 
8. Proiect de hotărâre  privind modificarea H.C.L nr. 85/2018 privind aprobarea proiectului 
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. 
SECUIESC - GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK ELEK şi a cheltuielilor legate de proiect, 
9. Proiect de hotărâre  cu  privire la modificarea actului constitutiv și a statutului Fundaţiei 
Culturale “Vigadó”, aprobate prin H.C.L Târgu Secuiesc nr. 193/2009, 
10. Proiect de hotărâre  privind clarificarea situaţiei juridice a unui imobil – teren,  
11. Proiect de hotărâre  privind revocarea și radierea dreptului de administrare înscris în cartea 
funciară, 
12. Proiect de hotărâre  privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 30/2015 
privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Târgu 
Secuiesc, în sensul revocării poziţiei nr. 26, 
13. Proiect de hotărâre  privind completarea și actualizarea nomenclatorului stradal al 
municipiului Târgu Secuiesc, aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc nr.62/2021, 



14. Proiect de hotărâre  privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi 
alipire două parcele situate în municipiul Târgu Secuiesc, strada Nemere, nr. 2, 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ 
AGROZOOTEHNICĂ– sat Lunga” din municipiul Târgu Secuiesc, 
16. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării  unui  apartament cu  două camere  
situat în Municipiul Târgu Secuiesc,  strada Abator nr.57,Sc.B.Ap.5, ca locuinţă de serviciu. 
 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
Întrebări și interpelări 
 
Iniţiator proiecte de hotărâri: Primar Bokor Tiberiu și Viceprimar Dr. Szilveszter Szabolcs.  
 
Spre avizare Comisiei de specialitate; 

Comisia pentru economie, administrarea publică locală și juridică: 
Ordinea de zi: Pct. 1-12 
Comisia pentru dezvoltare teritorială, urbanism și protecția mediului: 
Ordinea de zi: Pct. 13,14 și 15 
Comisia pentru sănătate și protecție socială: 
Ordinea de zi: Pct. 16 
  


