
 

     
 
 

Nr.17261 din 16.08.2022 
 

ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ DE CONSILIU 
LUNA AUGUST 

 
 

În temeiul 134 alin. (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și 
completările ulterioare și art. 243 alin. (1) lit. f din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
 
Vă convoc la şedinţa extraordinară deîndată  a Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc, 
pentru data de 18 august 2022, joi, orele 10.00, în sala de ședinţă a Primăriei municipiului 
Târgu Secuiesc, cu următoarea ordine de zi: 

 
A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri, cu excepția pct.1 
 
1. Depunerea jurământului de către consilierul local Domokos-Fejér Melinda, conform 
art.122 alin.(2) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
2. Proiect de hotărâre cu privire  la participarea la Programul privind creşterea eficienţei 
energetice a infrastructurii de iluminat public, 
3. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru  
aprobarea/respingerea scoaterii investiţiilor care au fost acceptate pentru finanţare în 
programul Anghel Saligny, 
4. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în Hotărârea 
Consiliului Local  nr.123/2022  privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a categoriilor de cheltuieli 
finanţate de la bugetul local al obiectivului de investiţii  Amenajare pistă de bicicliști pe 
sectorul DN11B situat pe teritoriul UAT Târgu Secuiesc, de la km 1+242 - până la limita 
extravilanului (km 2+320),  
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cuantumului sprijinului financiar acordat de la 
bugetul local pe anul 2022, pentru programele sportive bazate pe prevederile Legii educaţiei 
fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare,  
 6.       Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu 
Secuiesc  pe anul 2022. 
7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc pe trimestrul II/2022. 
 
Inițiator proiecte de hotărâri:  
Primar Bokor Tiberiu 
Viceprimar, consilier local Dr.Szilveszter Szabolcs 

 
 

                                                   


