
     
 
 

Nr. 21818  din 21.10.2022 
 
 

ȘEDINȚĂ DE CONSILIU 
LUNA OCTOMBRIE 

 
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 27 
octombrie 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 modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 
178/2021 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2022 
3. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 141/2021 cu privire la 
aprobarea Regulamentului privind procedura de eliberare a autorizaţiei de funcţionare pentru 
persoanele fizice și juridice care desfașoara activităţi comerciale de alimentaţie publică, 
prestări servicii, producţie și altele pe teritoriul administrativ al municipiului Târgu Secuiesc 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de distanţă maximal pentru serviciul public 
de transport persoane în regim de taxi pe raza municipiului Târgu Secuiesc 
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot acorda 
elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul Târgu  Secuiesc pentru 
anul şcolar 2022-2023 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 5/2022 pentru modificarea 
Statutului Fundaţiei Culturale ”Vigadó”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 193/2009 
7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
144/2021 privind aprobarea Strategiei Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgu 
Secuiesc pentru perioada 2021-2030 
8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării  Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2020 
privind proiectul  „Îmbunătăţirea calităţii vietii populaţiei din Municipiul Târgu Secuiesc” în 
vederea finanţării prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 13, Prioritatea de 
Investiţii 9b, Obiectiv specific 13.1 și a cheltuielilor legate de proiect 
9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2019 
privind aprobarea proiectului EXTINDEREA ŞI DOTAREA INFRASTRUCTURII AMBULATORII 
ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC şi a cheltuielilor legate de proiect 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare 
actualizat al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc 
11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 
120/2021 privind darea în administrare și exploatare a unor servicii de utilitate publică și darea 
în administrare a unor bunuri, proprietate publică și privată a U.A.T Municipiul Târgu Secuiesc, 
către „Serviciul Public Local Târgu Secuiesc” 
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12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 82/2022 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 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extinderea 
construcţiei și schimbarea destinaţiei mansardei din cabinete medicale în locuinţă” din 
municipiul Târgu Secuiesc, str. Szacsvai Janos nr. 9 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe individuale”, sat 
Lunga, nr.543, municipiul Târgu Secuiesc 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe individuale”, str. 
Turiei FN, municipiul Târgu Secuiesc 
16. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 92/2008 privind 
aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de “Cetăţean de onoare” şi a altor titluri şi 
distincţii personalităţilor cu merite deosebite 
17. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu 
Secuiesc, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 69/2022 

 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri” 
1. Înrebări și interpelări 
 
Inițiator proiecte de hotărâri:  
Primar Bokor Tiberiu, 
Viceprimar Dr. Szilveszter Szabolcs, 
Consilier local Kiss Levente Csaba 
Consilier local Bejan András 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


