
     
 
 
 

Nr. 2468  din 26.01.2023 
    

ȘEDINȚĂ DE CONSILIU 
LUNA IANUARIE 

 
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 31 
ianuarie 2023, marți, ora 13 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 utilizarea în anul 2023 a excedentului anilor precedent al 
bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc rezultat la  încheierea exerciţiului bugetar pe 
anul 2022 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe 
anul 2023 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.C. 
GOSP-COM S.R.L. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 ale S.C. 
PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 
211/2022 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2023 
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei 
ocupaţionale ”Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului  
municipiului Târgu Secuiesc și în cadrul serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local 
al municipiului Târgu Secuiesc 
7. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitaţie publică deschisă al unui imobil–teren, 
proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc,  situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. 
Abatorului, nr.10 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea pregătirii proiectului „ Extinderea sistemului de 
canalizare menajeră a aglomerării Târgu Secuiesc  în aglomerările Ghelința și Ojdula” de către 
Operatorul Regional Gospodărie Comunală S.A., în vederea depunerii pentru finanţare prin 
Planul Naţional de Redresare și Rezilienţă (PNRR) – componenta 1 „Managementul apei” și 
aprobarea conectării aglomerărilor Ghelinţa și Ojdula la sistemul de canalizare menajeră 
(inclusiv la staţia de epurare) al municipiului Târgu Secuiesc 
9. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.2/2019  cu privire la 
exprimarea acordului de principiu privind propunerea ofertei de vânzare a Complexului 
Fortyogo, stabilit conform  procesului- verbal nr.1/09.01.2019 a Comisiei pentru vânzarea 
spaţiilor comerciale și prestări servicii din Târgu Secuiesc 
10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2022  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 
11. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2020 privind 
aprobarea înfiinţării Serviciului Public Local Târgu Secuiesc 
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12. Proiect de hotărâre privind  însușirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la 
domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc a unei suprafeţei de teren de 682  mp, 
identificat prin C.F. nr. 32259-Tg. Secuiesc, în vederea actualizării informaţiilor cadastrale ale 
imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară 
13. Proiect de hotărâre privind  însușirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la 
domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc a unei suprafeţe masurate  de teren de 392 mp, 
identificat prin C.F. nr. 32250-Tg. Secuiesc ( C.F. vechi nr. 25 Tinoasa), nr. top. 65 , în vederea 
actualizării informaţiilor cadastrale ale imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru şi 
carte funciară 
14. Proiect de hotărâre privind  însușirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la 
domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc a unei suprafeţei de teren curţi construcţii de 
586 mp, identificat prin C.F. nr. 32260-Tg. Secuiesc ( C.F. vechi nr. 25 Tinoasa), nr. top. 70/1 , în 
vederea actualizării informaţiilor cadastrale ale imobilelor înscrise în sistemul  integrat de 
cadastru şi carte funciară 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în 
administrarea Biroului Executiv al Consiliului Popular al orașului Târgu Secuiesc , în domeniul 
public al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local al municipiului  Târgu 
Secuiesc, al imobilelor situate în Municipiul Târgu Secuiesc, strada Progresului 
16. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi 
alipire două parcele situate în municipiul Târgu Secuiesc, Curtea 10, nr. 2 
17. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi 
alipire două parcele situate în municipiul Târgu Secuiesc, strada Benedek Elek, nr. 3 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Parc Industrial nr. 1”, str. 
Gării, nr.49A municipiul Târgu Secuiesc 
19. 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 
20. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local 
pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 
2023 
21. Proiect de hotărâre cu privire aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale 
acordate la nivelul municipiului Târgu Secuiesc pentru anul 2023 
22. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor autorităţii publice locale, care să 
facă parte din comisia de concurs/examen, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor 
pentru ocuparea funcţiei de director financiar-contabil la Spitalul municipal Târgu Secuiesc 
23. Proiect de hotărâre privind numirea comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ privind 
achiziţiile publice pe anul 2023 
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de 
specialitate al primarului şi ale serviciilor publice ale Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, 
valabile de la 1 ianuarie 2023 
 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
Înrebări și interpelări 
 
Inițiator proiecte de hotărâri:  
Primar Bokor Tiberiu 
Viceprimar Dr. Szilveszter Szabolcs 
Consilier local Szigethy Kálmán 

 
 


