
     
 
 

Nr. 7994  din 25.03.2022 
 

ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ DE CONSILIU 
LUNA MARTIE 

 
 
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 30 martie 2022, 
miercuri, 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: 
 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe 
anul 2022,  
2. 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”,  
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2022 cu privire la 
aprobarea organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale 
serviciilor publice ale Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabile pe anul 2022, 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 162/2009 
privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C.  
GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. - Sf. Gheorghe,  
5. Proiect de hotărâre privind  îndreptarea unei erori materiale strecurată în conţinutul Hotărârii 
Consiliului Local nr. 17/2011 privind însușirea  documentaţiei tehnice cadastrale de identificare și 
dezlipire , 
6. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 101/2017 privind 
aprobarea Regulamentului privind obligaţiile și responsabilităţile ce revin persoanelor fizice  și 
juridice din municipiul TÂRGU SECUIESC pentru buna gospodărire și înfrumuseţare a localităţii și 
protecţia mediului precumși constatarea faptelor ce constituie contravenţii,  
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Târgu Secuiesc alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes general , în baza Legii nr. 350/2005,  
8. Proiect de hotărâre  pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile, criteriile și procedura 
de finanţare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii educaţiei fizice și sportului nr. 
69/2000,  cu modificările și completările ulterioare, 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a comisiei de evaluare și 
selecţionare a proiectelor finanţate din bugetul local al municipiului Târgu Secuiesc, în baza Legii 
nr. 350/2005 și în baza Legii nr. 69/2000, 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a comisie de contestaţie a 
proiectelor finanţate din bugetul local al municipiului Târgu Secuiesc în baza Legii nr. 350/2005 și 
în baza Legii nr. 69/2000. 
 
Inițiator proiecte de hotărâri:  
Primar Bokor Tiberiu 
Viceprimar Dr. Szilveszter Szabolcs 


