
     
 
 
 
Nr.   24693/12.12.2022    

 
ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ DE CONSILIU 

LUNA DECEMBRIE 
 
În temeiul 133 alin. (2) lit. a și art. 134 alin.(2) și alin (3) lit.b din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 
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 nr. 116/2019, 
Se convoacă Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc în şedinţa extraordinară pentru data 
de 15 decembrie 2022, joi, orele 13.00, în sala de ședinţă a Primăriei municipiului Târgu Secuiesc. 
 
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 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local   nr. 64/2015 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare al Sitului Industrial  “ IFET ” din municipiul 
Târgu Secuiesc 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 118/2017 privind 
aprobarea modelului contractelor de mandat al administratorilor S.C. PARCURI INDUSTRIALE 
TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului de specialitate privind analiza fundamentării 
modificării nivelului tarifului de depozitare propus de S.C. ECO BIHOR S.R.L. pentru activitatea 
de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor reziduale și reziduurilor prestată în cadrul Centrului de 
Management Integrat al Deșeurilor-Leţ  
5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii 
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 1/10.06.2013, aprobat prin aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local  nr.76/2013 
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 130/2022 cu privire la 
alocarea unei sume din bugetul local al Municipiului Târgu Secuiesc pentru finanţarea 
programelor sportive, sezon competiţional 2022 -2023, bazate pe prevederile Legii educaţiei 
fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare  
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 71/2022 privind 
aprobarea devizului general, a cererii de finaţare și participarea în Programul Naţional de 
Investiţii ”Anghel Saligny” a proiectului “ Înfiinţarea, extinderea și modernizarea reţelei 
inteligente de distribuţie a gazelor naturale  în Municipiul Târgu Secuiesc și satul aparţinător 
Lunga “ 
8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Târgu 
Secuiesc în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zonă Metropolitană 
Târgu Secuiesc-Covasna 
9. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și 
delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire teren în trei loturi, situat în câmpia Bota 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii unităţii de învăţământ din  
Grădiniţa cu Progam Normal Nr.2, structură arondată Liceului Teologic Reformat “ dr.Csiha 
Kálmán “, în  Grădiniţa cu Progam Normal “Bóbita “ 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii unităţii de învăţământ din  
Grădiniţa cu Progam Prelungit Nr.3, structură arondată  Grădiniţei cu Program Prelungit “ 
Manócska “, în  Grădiniţa cu Progam Prelungit “Bambi “ 



12. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea repartizării unui apartament cu două camere, prin 
schimb ,din strada Abatorului nr.57,Sc.B., ap.4 
13. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea repartizării unui apartament cu trei camere, prin 
schimb, din strada Abatorului nr.57, Sc.B., ap.2 

 
Inițiator proiecte de hotărâri:  
Primar Bokor Tiberiu 
Consilier local/ Viceprimar Dr. Szilveszter Szabolcs 


