
     
 
 
 
Nr. 20172 din 14.10.2021 
 

ȘEDINȚĂ DE CONSILIU 
LUNA OCTOMBRIE 

 
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 octombrie 2021, miercuri, ora 13,00 vă invit la şedinţa 
ordinară a Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc, în sala de ședinţă a Primăriei 
municipiului Târgu Secuiesc, 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 procesului verbal  de negociere privind  vânzarea  
pachetului de acţiuni deţinute de către U.A.T Municipiul Târgu Secuiesc la societatea New - 
Fashion S.A. 
3. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special domnului viceprimar Dr. 
Szilveszter Szabolcs pentru şedinţa  A.G.A al Societăţii NEW - FASHION SA din data de 22 
octombrie 2021 
4. Proiect de hotărâre privind instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii de anulare a 
accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, 
datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a Municipiului 
Târgu Secuiesc 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării  Hotărârii Consiliului Local  nr.15/2020 privind 
aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul 
municipiului Târgu Secuiesc 
6. Proiect de hotărâre privind revocarea parţială a H.C.L. nr. 116/2021 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 
7. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administaţiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului situat în 
Municipiul Târgu Secuiesc, str. Fabrici nr .10  și asigurarea condiţiilor în vederea executării 
obiectivului de investiţii „Construire creșă mică” 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării temporare în administrarea Consilului local al 
municipiului Târgu Secuiesc  a zonei de siguranţă al drumului  DN11B 1km+242  - 2km +320 în 
lungimea totală de 1082 metri,  cu suprafaţa totală de 2700 metru pătrat , în vederea modernizării 
9. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 96/2020 privind 
aprobarea înfiinţării “Serviciului Public Local Târgu Secuiesc” 
10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de eliberare a 
autorizaţiei de funcţionare pentru persoanele fizice și juridice care desfașoara activităţi 
comerciale de alimentaţie publică, prestări servicii, producţie și altele pe teritoriul administrativ al 
municipiului Târgu Secuiesc 
11. Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului administratorului provizoriu numit în 
Consiliul de Administraţie al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 



  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public – 
activitatea de întreţinere a sistemului de iluminat public în Municipiul Târgu Secuiesc 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrată de Dezvoltare Urbană a 
Municipiului Târgu Secuiesc pentru perioada 2021-2030 
14. Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care 
contravenienţii vor presta muncă în folosul comunităţii 
15. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu 
Secuiesc, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2021 
 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Înrebări și interpelări 

 
 

Iniţiator proiecte de hotărâri: Primar Bokor Tiberiu și Viceprimar Dr. Szilveszter Szabolcs 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


