
           
  
 
 
 

Nr.   16690/03.08.2022 
 

ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ DE CONSILIU 
LUNA AUGUST 

 
În temeiul 134 alin. (4), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și 
completările ulterioare, 
 
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 Consiliului Local nr. 116/2019, 
 
Se convoacă Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc în şedinţa extraordinară de îndată pentru 
data de 4 august 2022, joi, orele 9.00, on-line cu ajutorul aplicației Whatsapp. 

 
A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a categoriilor de cheltuieli 
finanţate de la bugetul local al obiectivului de investiţii  Modernizare și reabilitare strada  Bod Peter, 
municipiul Tg Secuiesc 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a categoriilor de cheltuieli 
finanţate de la bugetul local al obiectivului de investiţii  Reamenajare strada Cernatului- zona blocuri 
de locuinte, municipiul Târgu Secuiesc.  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a categoriilor de cheltuieli 
finanţate de la bugetul local al obiectivului de investiţii  Modernizare și reabilitare strada Cimitirului, 
municipiul Tg Secuiesc 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a categoriilor de cheltuieli 
finanţate de la bugetul local al obiectivului de investiţii  Modernizare și reabilitare strada  Grădinii, 
municipiul Tg Secuiesc 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a categoriilor de cheltuieli 
finanţate de la bugetul local al obiectivului de investiţii  Modernizare și reabilitare strada  Kanta, 
municipiul Tg Secuiesc 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a categoriilor de cheltuieli 
finanţate de la bugetul local al obiectivului de investiţii  Modernizare și reabilitare strada  Matko 
Istvan, municipiul Tg Secuiesc 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a categoriilor de cheltuieli 
finanţate de la bugetul local al obiectivului de investiţii  Modernizare și reabilitare strada  Primaverii, 
curtea 59, curtea 60, curtea 61,curtea 62, str Nagy Mozes, municipiul Tg Secuiesc 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a categoriilor de cheltuieli 
finanţate de la bugetul local al obiectivului de investiţii  Modernizare și reabilitare strada  Școlii, 



municipiul Tg Secuiesc 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a categoriilor de cheltuieli 
finanţate de la bugetul local al obiectivului de investiţii  Amenajare pistă de bicicliști pe sectorul 
DN11B situat pe teritoriul UAT Târgu Secuiesc, de la km 1+242 - până la limita extravilanului (km 
2+320) 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 187/2021 pentru 
aprobarea şi demararea procedurilor privind declararea Municipiului Târgu Secuiesc ca  Staţiune 
Turistică de interes local 

11. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier 
local al domnului Hegedűs Ferenc și vacantarea unui loc de consilier din cadrul Consiliului Local al 
municipiului Târgu Secuiesc. 
 
 
Inițiator proiecte de hotărâri:  
Viceprimar Dr. Szilveszter Szabolcs 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


