
           
  
 
 
 
 

Nr.   21204/02.11.2021 
 
 

ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ DE CONSILIU 
LUNA NOIEMBRIE 

 
 
În temeiul 134 alin. (4), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările 
ulterioare, 
 
Conform art. 38 alin.(4) și art. 43 alin.(5) lit c. din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al 
municipiului Târgu Secuiesc aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 116/2019, 

 
Se convoacă Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc în şedinţa extraordinară de îndată pentru data de 3 
noiembrie 2021, miercuri, orele 9.00, on-line cu ajutorul aplicației Whatsapp. 

 
A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
1. Proiect de hotărâre privind desemnarea  reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc în  
Comisiile de evaluare a probei de interviu, pentru candidaţii la funcţiile vacante de director sau director adjunct 
în unităţile de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare, ale indicatorilor tehnico-economici și a devizului 
general estimativ, pentru obiectul de investiţii ‚, Modernizare și reabilitare strada  Bod Péter , municipiul Târgu 
Secuiesc “,  în vederea participării în cadrul  Programului Naţional de Investiţii ”Anghel Saligny” 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare, ale indicatorilor tehnico-economici și a devizului 
general estimativ, pentru obiectul de investiţii  “ Modernizare și reabilitare strada  Cimitirului, municipiul Târgu 
Secuiesc „ , în vederea participării în cadrul  Programului Naţional de Investiţii ”Anghel Saligny” 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare, ale indicatorilor tehnico-economici și a devizului 
general estimativ, pentru obiectul de investiţii ‚, Modernizare și reabilitare strada  Grădinii , municipiul Târgu 
Secuiesc “,  în vederea participării în cadrul  Programului Naţional de Investiţii ”Anghel Saligny” 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare, ale indicatorilor tehnico-economici și a devizului 
general estimativ, pentru obiectul de investiţii ‚, Modernizare și reabilitare strada  Kanta, municipiul Târgu 
Secuiesc“,  în vederea participării în cadrul  Programului Naţional de Investiţii ”Anghel Saligny” 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare, ale indicatorilor tehnico-economici și a devizului 
general estimativ, pentru obiectul de investiţii ‚,Modernizare și reabilitare strada  Matkó István, municipiul Târgu 
Secuiesc “,  în vederea participării în cadrul  Programului Naţional de Investiţii ”Anghel Saligny” 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare, ale indicatorilor tehnico-economici și a devizului 
general estimativ, pentru obiectul de investiţii ‚, Modernizare și reabilitare strada Primăverii, Curtea 59, Curtea 60, 
Curtea 61, Curtea 62, strada Nagy Mózes,  municipiul Târgu Secuiesc “,  în vederea participării în cadrul  
Programului Naţional de Investiţii ”Anghel Saligny” 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare, ale indicatorilor tehnico-economici și a devizului 
general estimativ, pentru obiectul de investiţii ‚, Modernizare și reabilitare strada  Școlii , municipiul Târgu Secuiesc 
“,  în vederea participării în cadrul  Programului Naţional de Investiţii ”Anghel Saligny” 
 
Iniţiator proiecte de hotărâri: Primar Bokor Tiberiu.  

 
 

 


