
     
 
 
 
Nr. 23474  din 18.11.2022 
    

ŞEDINŢA ORDINARĂ DE CONSILIU 
LUNA NOIEMBRIE 

 
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 24 
noiembrie 2022, joi, ora 13,00 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 rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe 
anul 2022 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului  
Târgu Secuiesc pe trimestrul III/2022 
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării masei lemnose pe picior provenind din 
fondul forestier proprietatea municipiului Târgu SEcuiesc, prin licitaţie publică 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plata a materialului lemnos, proprietate 
privată a U.A.T Municipiul Târgu Secuiesc, în favoarea „Serviciului Public Local Târgu Secuiesc” 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a licitaţiei publice 
deschise și constituirea comisiei de licitaţie pentru valorificarea, prin vânzare, a unor mijloacelor 
fixe, aparţinând Municipiului Târgu Secuiesc 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea “ Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului 
Târgu Secuiesc pentru perioada 2021-2030” 
7. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L  nr. 142/2022 cu privire la modificarea și 
completarea H.C.L nr. 116/2021 privind asocierea U.A.T. Municipiul Târgu Secuiesc cu alte unităţi 
administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zonă 
Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna 
8. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
154/2022 privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de 
învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc 
9. Proiect de hotărâre privind Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea 
cererilor de locuinţe și în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, în Municipiul 
Târgu Secuiesc 
10. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr.108/2010 privind 
aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate privind atribuirea în folosinţă gratuită a 
unor terenuri proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, în vederea construirii de 
locuinţe proprietate personală și desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din 
comisia pentru analizarea cererilor de atribuire a terenurilor 
11. Proiect de hotărâre privind însușirea documentaţiei cadastrale de prima înscriere în Cartea 
Funciară, în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, a  străzii Grădinii, situat în municipiul 
Târgu Secuiesc 
12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării  unui  apartament situat în Municipiul 
Târgu Secuiesc, strada Bethlen Gábor nr.23 bl.7 Sc.B.ap.10 

 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri” 
1. Întrebări și interpelări 


