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ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ DE CONSILIU 
LUNA FEBRUARIE 

 
În temeiul 133 alin. (2), lit. a și art. 134 alin. 2 din OUG 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 11 februarie 2022, orele 11.00, în sala de ședinţă a Primăriei municipiului Târgu 
Secuiesc. 
 
A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
1. Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2022 a excedentului anului precedent al 
bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc rezultat la  încheierea exerciţiului bugetar pe 
anul 2021 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităţilor finanţate integral  din venituri proprii pe 
lângă  Liceul Tehnologic „Gábor Áron” – Târgu Secuiesc 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităţilor  finanţate integral din venituri proprii  de 
pe lângă  Liceul Pedagogic „Bod Péter” - Grădiniţa cu program prelungit „Vackor „ – Târgu 
Secuiesc 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităţilor  finanţate integral din venituri proprii  de 
pe lângă  Liceul Tehnologic „Apor Péter” – Târgu Secuiesc 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităţilor  finanţate integral din venituri proprii  de 
pe lângă  Grădiniţa cu program prelungit „Manócska” – Târgu Secuiesc 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităţilor finanţate integral  din venituri proprii  de 
pe lângă  Liceul Teoretic „Nagy Mózes” – Târgu Secuiesc 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităţilor finanţate integral din venituri proprii  de 
pe lângă  Școala Gimnazială „Petőfi Sándor” – Târgu Secuiesc 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităţilor integral finanţate din venituri proprii de 
pe lângă Școala Gimnazială „Turóczi Mózes”  – Târgu Secuiesc 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc  pe 
anul 2022 
10. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. GOSP-COM S.R.L , 
aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc nr.38/1995 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C 
GOSP-COM S.R.L. 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 ale S.C. 
PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L 
 
 
Inițiator proiecte de hotărâri:  
Primar Bokor Tiberiu 

 
 


