
     
 
 
Nr. 9827 din 21.04.2022 

 
ȘEDINȚĂ DE CONSILIU 

LUNA APRILIE 
 

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) și art. 243 alin. (1) lit. f din O.U.G nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru data de 28 aprilie 
2022, joi, 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 2022 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţul contabil și a contului de profit și pierderi pe 
anul 2021, precum și al raportului de audit ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC 
S.R.L. 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 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 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2022 cu privire la 
aprobarea organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale 
serviciilor publice ale Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabile pe anul 2022 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea STATUTULUI  Municipiului Târgu Secuiesc 
6. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea taxei  pentru ocuparea domeniului public, cu ocazia 
organizării „Zilelor sportive KSE 2022” 
7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea listei manifestărilor culturale şi sportive în aer liber 
care se vor desfășura în municipiul Târgu Secuiesc în anul 2022 
8. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii “Liceului Teologic Reformat” din Târgu 
Secuiesc , în „Liceul Teologic Reformat dr. Csiha Kálmán” 
9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Tabelului nominal cu ordinea de prioritate a 
cererilor de locuinţe, valabil pe perioada 1 aprilie 2022 – 31 decembrie 2022 
10. Proiect de hotărâre cu privire aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale 
acordate la nivelul municipiului Târgu Secuiesc pentru anul 2022 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea  statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu 
Secuiesc, valabil de la 1 martie 2022 
12. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și 
delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire teren în două loturi, situat în extravilanul 
municipiului Târgu Secuiesc 
 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Informare despre activitatea Asociaţiei pentru Protecţia Animalelor „Benji” 
2. Întrebări și interpelări 
 
Iniţiator proiecte de hotărâri: primar Bokor Tiberiu, viceprimar Dr. Szilveszter Szabolcs.  

  
 


