
 
 

 
 
 
 

 
DISPOZIŢIA  NR.  215 /2020 

privind convocarea consiliului local 
 

 Primarul municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând Referatul nr. 7135/2020  întocmit de secretarul general al municipiului Târgu 

Secuiesc, privind convocarea Consiliului local în ședința extraordinară, pentru data de vineri, 27.03.2020, 
ora 12.00; 

În temeiul 133 alin. (2), lit. a și art. 134 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

Ținând cont de măsurile de restricționare pentru participarea unui număr mare de persoane, 
prevăzute în Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 7/2020, privind aprobarea 
Hotărârii nr. 9 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe 
teritoriul României, 

Conform art. 38 alin. (4) și art. 43 alin. (5) lit c. din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc aprobat prin Hotărârea nr. 116/2019, 

 
D I S P U N: 

 
Art. 1. – 1.) Convoacă Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc în şedinţa 

extraordinară pentru data de vineri, 27 martie 2020, orele 12.00, prin utilizarea mijloacelor electronice de 
comunicare în conformitate cu art. 50 din anexa nr. 1 al Decretului Președintelui României nr. 195/2020, 
cu proiectul ordinii de zi prevăzut în anexa la prezenta Dispoziție, care face parte integrantă din aceasta. 

Art. 2. – 1.) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate pe site-ul 
Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, www.kezdi.ro. și se transmit Consilierilor locali exclusiv în format 
electronic pe adresele de e-mail, iar ședința și votul va avea loc on-line cu ajutorul aplicației Whatsapp. 

  2.) Proiectele de hotărâri se avizează de către comisiile de specialitate din cadrul 
Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc în baza competențelor acestora, conform Anexei 
menționate la art. 1. 

  3.) Membrii Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc sunt invitați să 
formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri exclusiv în format electronic pe adresa 
de e-mail: cabinet@kezdi.ro sau pe grupul de Whatsapp al Consiliului local Târgu Secuiesc. 

Art. 3. – Prezenta dispoziție se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în 
termenul prevăzut de lege. 

Art. 4. – Dispoziția se comunică Prefectului municipiului Covasna, Primarului 
municipiului Târgu Secuiesc, Viceprimarului municipiului Târgu Secuiesc, Secretarului General al 
municipiului Târgu Secuiesc, consilierilor locali prin mijloace electronice, Compartimentului Administrația 
Publică Locală și Autoritate Tutelară, Oficiului relații cu media și imagine în vederea comunicării ordinii de 
zi locuitorilor municipiului Târgu Secuiesc prin mass-media și alte mijloace de publicitate și pentru 
publicarea pe site-ul Primăriei municipiului Târgu Secuiesc. 

 
Târgu Secuiesc, la 24 martie 2020 

 
                               PRIMAR 

                 Bokor Tiberiu 
                CONTRASEMNEAZĂ 

   SECRETAR GENERAL 
                                                        Tóth Csilla Enikő 
 

 
Întocmit Mátyus Kálmán 
Comp. Adm. Publ. Loc. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexă la Dispoziția nr.  215 /2020 
 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
a şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc, convocată 

pentru data de vineri, 27 martie 2020, orele 12.00 
 

A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
 
 

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea aplicării la „Programul judeţean pentru 
reabilitarea şi modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete medicale din mediul rural, 
respectiv a spitalelor din mediul urban în perioada 2017-2020 a proiectului Dotarea Spitalului 
Municipal Tg.Secuiesc cu dispozitive și aparatură medicală 

 
 

Inițiator proiectede hotărâre: Primar Bokor Tiberiu 
 
 

Spre avizare Comisiei de specialitate; 
Comisia pentru economie, administrarea publică locală şi juridică: punctul 1 
 
 
 

    PRIMAR      SECRETAR GENERAL 
  Bokor Tiberiu                                                                Tóth Csilla Enikő    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Întocmit Mátyus Kálmán 
Comp. Adm. Publ. Loc. 
 


