
     
 
 

Nr. 5734  din 25.02.2022 
 

ȘEDINȚĂ DE CONSILIU 
LUNA MARTIE 

 
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 3 martie 
2022, joi, ora13,00 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 modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 
178/2021 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2022 
2. Proiect de hotărâre privind instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii de anulare 
a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, 
datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a Municipiului 
Târgu Secuiesc 
3. Proiect de hotărâre privind numirea comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ privind 
achiziţiile publice pe anul 2022 
4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării masei lemnose pe picior provenind din 
fondul forestier proprietatea municipiului , prin licitaţie publică , precum și pentru populaţie  şi 
stabilirea preţului de pornire a licitaţiei 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Târgu Secuiesc - în calitate de 
proprietar, Școala Gimnazială Molnár Józsiás - în calitate de titular al dreptului de administrare 
și Asociaţia de Părinţi Step by step, în vederea construirii unei săli de educaţie fizică și sport, 
situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Nemere nr. 2 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui studiu, precum și acordarea unui mandat special 
reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ”AQUACOV” 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de activitate pentru anul 2021 ale S.C. 
PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de administrare al Consiliului de Administraţie 
al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. pentru perioada 2021-2025 
9. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 32/2016 privind aprobarea asocierii 
municipiului Târgu Secuiesc cu Asociaţia pentru Protecţia Animalelor „Benji” în vederea 
realizării  programului de gestionare a câinilor fără stăpân și a funcţionării Adăpostului pentru 
câinii fără stăpân din municipiul Târgu Secuiesc 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public 
al Statului Român și administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de 
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Covasna, în domeniul public al 
Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc 
11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc în 
domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc, în vederea scoaterii din funcţiune și casării, al 
unor imobile  aflate în administrarea Liceului Pedagogic Bod Péter 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului  alocaţiei zilnice de hrană pentru 
beneficiarii serviciului social de zi ”Cantină Socială” Târgu Secuiesc pe anul 2022 



  

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.15/2020 
privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la 
nivelul municipiului Târgu Secuiesc 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Centru de educaţie 
permanentă”, str. Libertăţii nr. 17, municipiul Târgu Secuiesc 
15. Proiect de hotărâre privind însușirea documentaţiei cadastrale de prima înscriere în Cartea 
Funciară, în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, al unor străzi situate în municipiul 
Târgu Secuiesc 
16. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru 
anul 2022-2023 al unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc 
17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliuluil Local  nr.1/2019  privind 
aprobarea salariilor de bază aferente funcţiilor publice și contractuale din cadrul familiei 
ocupaţionale ”Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al  primarului  
municipiului Târgu Secuiesc și din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia 
18. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului 
de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice subordonate Consiliului Local al 
municipiului Târgu Secuiesc, valabil pe anul 2022 
19. Proiect de hotărâre privind desemnarea  reprezentantanţilor Consiliului Local al 
municipiului Târgu Secuiesc în  Comisia de evaluare a probei de interviu, pentru candidaţii la 
funcţia vacantă de director adjunct la Liceul Tehnologic "Gábor Áron" - Târgu Secuiesc 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc pe trimestrul IV/2021 
21. Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  
pe anul 2022 
22. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64/2018 privind 
aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR 
APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – ȘCOALA CU CLASELE I-VIII TURÓCZI 
MÓZES şi a cheltuielilor legate de proiect 
23. Proiect de hotărâre privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local nr.51/2019 privind 
aprobarea proiectului „EXTINDEREA ŞI DOTAREA INFRASTRUCTURII AMBULATORII ÎN 
MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC” şi a cheltuielilor legate de proiect 
24. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 103/2017 privind 
aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR 
APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – SPITAL TG. SECUIESC, SECŢIA CHIRURGIE 
şi a cheltuielilor legate de proiect 
25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 66/2018 privind 
aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR 
APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - GRĂDINIŢA CSIPKERÓZSIKA şi a 
cheltuielilor legate de proiect 
26. Proiect de hotărâre privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local nr.19/2019 privind 
aprobarea proiectului „CONSTRUIREA ŞI ECHIPAREA UNEI INFRASTRUCTURI EDUCAŢIONALE 
PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE ANTEPREŞCOLARĂ - GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN 
MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC „ și a cheltuielilor legate de proiect 
27. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 88/2017  privind 
aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici legate de obiectivul 
REFUNCŢIONALIZAREA UNUI TEREN DEGRADAT ŞI NEUTILIZAT PRIN AMENAJAREA UNEI 
ZONE DE AGREMENT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 
28. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 85/2018 privind 
aprobarea proiectului ‘’CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE 



MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK ELEK’’ şi a cheltuielilor legate 
de proiect 
 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Înrebări și interpelări 
 
 
 
Inițiator proiecte de hotărâri:  
Primar Bokor Tiberiu 
Viceprimar Dr. Szilveszter Szabolcs 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


