
     
 
 
 
Nr. 13636  din 17.06.2022 
 
 

ȘEDINȚĂ DE CONSILIU 
LUNA IUNIE 

 
În conformitate cu prevederile 133 alin.(2) lit. a 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 23 iunie 2022, joi, ora 13,00 vă 
invit la şedinţa extraordinară 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 acordării unui ajutor de stat pentru asigurarea funcţionării 
activităţii propriu-zise a societăţii comerciale GOSP-COM S.R.L. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru efectuarea lucrărilor de 
reparaţii capitale - reabilitare termică atelier reparaţii auto în favoarea S.C. GOSP-COM S.R.L. 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr. 1/10.06.2013, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local  nr.76/2013 
5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea actualizării anuale a tarifului lunar al chiriei pentru locuinţele 
sociale de pe str. Abatorului scara A și B, prin indexare cu rata inflaţiei 
6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea actualizării anuale a tarifului lunar al chiriei pentru locuinţele 
sociale și de serviciu de pe str. Cernatului nr. 31 și nr. 33, prin indexare cu rata inflaţiei 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării alocaţiei bugetare pentru cofinanţarea activităţii 
sportive  “Turul Ciclist al Ţinutului Secuiesc - 2022”,  organizat în perioada 10-13 august 2022 
8. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea taxei speciale pentru ocuparea domeniului public, cu ocazia 
organizării târgului în perioada 26–28 august la „Zilele Târgu Secuiesc – Őszi Sokadalom” pentru anul 
2022 
9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării masei lemnose pe picior provenind din fondul 
forestier proprietatea municipiului , prin licitaţie publică, pentru nevoi proprii și stabilirea preţului de 
pornire a licitaţiei 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în administrarea 
Biroului Executiv al Consiliului Popular al orașului Târgu Secuiesc , în domeniul public al Municipiului 
Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local al municipiului  Târgu Secuiesc, al imobilelor situate în 
Municipiul Târgu Secuiesc, strada Progresului 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Amplasare gater”, str. Gării nr. 91, 
municipiul Târgu Secuiesc 
 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Înrebări și interpelări 
 
Inițiator proiecte de hotărâri:  
Primar Bokor Tiberiu 
Consilier local/ Viceprimar Dr. Szilveszter Szabolcs 

 


