
     
 
 

Nr. 19897  din 22.09.2022 
 

ȘEDINȚĂ DE CONSILIU 
LUNA SEPTEMBRIE 

 
 
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 
septembrie 2022, mați, 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.103/2020 privind 
organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe 
anul 2022 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului Consiliului de Administraţie al S.C. 
PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. pe semestrul I al anului 2022 
4. Proiect de hotărâre privind  atestarea apartanenţei la domeniul privat al municipiului Târgu 
Secuiesc a unei suprafeţei de teren de 190 mp, identificat prin C.F. vechi nr. 700-Tg. Secuiesc, 
nr. top. 1375 , în vederea înscrierii în evidenţele de cadastru și publicitate imobiliară 
5. 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 
6. Proiect de hotărâre 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 
7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cofinanţării  programului Centru 
Educaţional/Școală după școală în municipiul Târgu Secuiesc pentru anul școlar 2022-2023 
precum și  a proiectului Actului adiţional nr. 1 la Contractul  de partneriat nr. 15078/30.09.2021, 
încheiat între Municipiul Târgu Secuiesc, Fundaţia Creștină „Diakónia” și Școala Gimnazială 
„Molnár Józsiás” 
8. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea Documentaţiei de apartamentare în 4 
unităţi individuale a imobilului înscris în C.F. nr. 26703 a localităţii  Târgu  Secuiesc, nr. cadastral 
26703-C1, str. Ady Endre nr. 1, bl. 1/A 
9. Proiect de hotărâre privind însușirea și  aprobarea Documentaţiei de apartamentare în 6 
unităţi individuale a imobilului înscris în C.F. nr. 26702 a localităţii Târgu  Secuiesc, nr. cadastral 
26702-C1,  str. Ady Endre nr. 1, bl. 1/B 
10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz către 
persoanele care au dobândit dreptul de proprietate asupra apartamentelor situate pe str. Ady 
Endre nr.1, bl. 1/A,  pe terenul proprietatea privată a Municipiului Târgu Secuiesc 



  

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz către 
persoanele care au dobândit dreptul de proprietate asupra apartamentelor situate pe str. Ady 
Endre nr.1, bl. 1/B,  pe terenul proprietatea privată a Municipiului Târgu Secuiesc 
12. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și 
delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire teren în două loturi, situat în str.Gării FN 
13. 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 
14. 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 
15. Proiect de hotărâre privind însușirea documentaţiei cadastrale pentru identificarea 
imobilelor aflate în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, întocmit de TOPO-DALPI 
S.R.L   și înscrierea acestora  în evidenţele de carte funciară și publicitate imobiliară 
16. Proiect de hotărâre privind însușirea documentaţiei cadastrale pentru identificarea unor  
imobile aflate în domeniul privat  al municipiului Târgu Secuiesc și înscrierea acestora în 
evidenţele de carte funciară și publicitate imobiliară 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Case de tip unifamilial 
pentru asistenţă socială și protecţia copilului ” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Abator nr. 10 
18. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al 
unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc 
19. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu 
Secuiesc, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 69/2022 
20. Proiect de hotărâre de aprobare a propunerii privind Criteriile pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe și în repartizarea locuinţelor pentru tineri 
destinate închirierii, în Municipiul Târgu Secuiesc 

 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri:  
1. Înrebări și interpelări 
 
Iniţiator proiecte de hotărâri:  
Primar Bokor Tiberiu 
Viceprimar Dr. Szilveszter Szabolcs.  

  
 
 

 


