REGISTRUL PENTRU EVIDENŢA
HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GHEORGHENI,
ADOPTATE ÎN ANUL 2021

Data
Nr.
adoptării/
H.C.L.
felul ședinței

0

1

2

3

4

Data intrării
în vigoare

1

2

21.01.2021
sed. ordinară

01.02.2021

_"_

_"_

_"_

26.01.2021

2021 - 2022
an școlar

26.01.2021

Titlul Hotărârii Consiliului Local

Funcţia,
prenumele şi
numele
iniţiatorului

3
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al
Consiliului Local al Municipiului
Gheorgheni, pe luna februarie 2021

4
consilier local,
Bajko Laszlo

privind aprobarea prețurilor pentru
activitățile de golire sistem, vidanjare,
spălare, executate de către Serviciul Public
Local de Termoficare, Apă si Canalizare –
Gheorgheni

primar,
Csergő TiborAndrás

privind aprobarea organizării reţelei şcolare
în unităţile de învăţământ
preuniversitar cu personalitate juridică de
pe raza municipiului Gheorgheni,
pentru anul şcolar 2021 – 2022

primar,
Csergő TiborAndrás

privind aprobarea Planului de acţiuni sau
lucrări de interes local pe anul 2021,
în vederea repartizării persoanelor care
trebuie să efectueze
muncă în folosul comunităţii

primar,
Csergő TiborAndrás

Evenimente
ulterioare
adoptării

5

5

_"_

26.01.2021

6

_"_

26.01.2021

7

_"_

26.01.2021

8

_"_

26.01.2021

9

10

11

_"_

_"_

08.02.2021
sed. extraord.

26.01.2021

01.02.2021

10.02.2021

privind aprobarea schimbării temporare a
destinației unei suprafețe din parterul
fostului „Dispensar urban” în structură
medicală – centru de vaccinare

primar,
Csergő TiborAndrás

privind aprobarea numărului de posturi de
asistenţi personali ai persoanelor cu
handicap grav pentru anul 2021

primar,
Csergő TiborAndrás

privind utilizarea excedentului rezultat la
sfârșitul anului 2020

primar,
Csergő Tiborprivind actualizarea listei partizilor de masă András
primar,
lemnoasă provenite din proprietatea publică Csergő Tibora Municipiului Gheorgheni, anii de producție András
2017–2020, și stabilirea prețurilor de pornire
la licitație/negociere

privind aprobarea închirierii prin procedura
de licitație publică, cu plic închis, a unei
suprafețe din imobilul situat pe bulevardul
Lacu Roșu nr.7, municipiul Gheorgheni,
județul Harghita

primar,
Csergő TiborAndrás

privind aprobarea modificării Organigramei
și a Statului de funcţii al aparatului de
specialitate al primarului Municipiului
Gheorgheni, şi al serviciilor publice
subordonate Consiliului Local al
Municipiului Gheorgheni, în urma
reorganizării

primar,
Csergő TiborAndrás

privind aprobarea denunțării unilaterale a
Contractului de asistență juridică
în cadrul Dosarului nr.148/96/2018

primar,
Csergő TiborAndrás

_"_

_"_

privind aprobarea achiziționării de servicii
juridice în cadrul Dosarului civil
nr.261/96/2018

primar,
Csergő TiborAndrás

privind aprobarea achiziționării de servicii
juridice în cadrul Dosarului civil
nr.148/96/2018

primar,
Obiecțiuni nr.2/C2Csergő Tibor- secretar general
András

privind aprobarea achiziționării de servicii
juridice
în cadrul Dosarului 2238/96/2017

primar,
Obiecțiuni nr.3/C2Csergő Tibor- secretar general
András

privind achiziționare de servicii de
consultanță, asistență și reprezentare
juridică în cadrul dosarului
nr.776/96/2015*

primar,
Csergő TiborAndrás

12
_"_

_"_

13
_"_

_"_

14
_"_

_"_

15
_"_

_"_

privind aprobarea dizolvării și lichidării
primar,
„Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de Csergő Tiborutilităţi publice pentru serviciul de
András
alimentare cu apă şi de canalizare GYERVÍZ”

16
_"_

17

_"_

privind aprobarea Regulamentului de
acordare-valorificare material lemnos către
populaţia Municipiului Gheorgheni

primar,
Csergő TiborAndrás

_"_

_"_

privind aprobarea modificării H.C.L.
primar,
nr.58/2020, privind aprobarea
Csergő Tibordocumentaţiilor tehnico-economice – faza
András
Proiect tehnic şi a indicatorilor tehnicoeconomici aferente proiectului „Reabilitarea
termică a unor blocuri de locuit din
Municipiul Gheorgheni: Dr. Fejér Dávid nr.7,
Miron Cristea nr. 8, Miron Cristea 9–11,
Bulevardul Lacu Roșu nr. 5B, Cartierul
Bucin, blocurile 10, 20, 23, 24,12”

18

_"_

_"_

privind aprobarea proiectului ”Reabilitarea
termică a unor blocuri din Municipiul
Gheorgheni: Dr. Fejér Dávid nr. 7, Miron
Cristea nr. 8, Miron Cristea 9 –11,
Bulevardul Lacu Rosu nr. 5 B, Cartierul
Bucin blocurile 10, 20, 23, 24,12”
şi a cheltuielilor legate de proiect

primar,
Csergő TiborAndrás

19

_"_

20

_"_

pentru modificarea H.C.L. nr.57/2020,
primar,
privind aprobarea documentațiilor tehnicoCsergő Tiboreconomice – faza Proiect tehnic – şi a
András
indicatorilor tehnico-economici aferente
proiectului „Reabilitarea termică a unor
blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni:
Cartierul Florilor, blocurile 45E, 49, 43, 44,
46, 51,
Cartierul Bucin, blocurile 18 ,6, 11, 3”

modificat prin
HCL nr.30/
18.02.2021

_"_

_"_

privind aprobarea proiectului „Reabilitarea
primar,
termică a unor blocuri de locuit din
Csergő TiborMunicipiul Gheorgheni: Cartierul Florilor,
András
blocurile 45E, 49, 43, 44, 46, 51, Cartierul
Bucin, blocurile 18,6,11,3” și a cheltuielilor

legate de proiect

21

22

18.02.2021
sed. ordinară

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al
Consiliului Local al Municipiului
Gheorgheni, pe luna martie 2021
01.03.2021

_"_

23

24.02.2021

_"_

consilier local,
Kemenes
Laszlo

_"_

privind aprobarea Planului anual de acţiune primar,
privind serviciile sociale finanţate din
Csergő Tiborbugetul Consiliului Local al Municipiului
András
Gheorgheni pe anul 2021
privind aprobarea închirierii, prin procedura primar,
de licitație publică cu plic închis,
Csergő Tibora unor suprafețe de 10,00 mp, respectiv
András
0,50 mp din imobilul situat pe bulevardul
Lacu Roșu nr.16, municipiul Gheorgheni,
județul Harghita, aflat în administrarea
Spitalului Municipal Gheorgheni

24

_"_

25

_"_

privind aprobarea închirierii, prin procedura primar,
de licitație publică cu plic închis,
Csergő Tibora unor suprafețe de 54,00 mp, respectiv
András
250,78 mp din imobilul situat pe bulevardul
Lacu Roșu nr.16, municipiul Gheorgheni,
județul Harghita,
aflat în administrarea Spitalului Municipal
Gheorgheni

modificat prin
HCL nr.29/
18.02.2021

_"_

_"_

privind convocarea unei Adunări Generale a primar,
Obiecțiuni nr.4/C2Asociaţilor S. C. Monturist S.R.L.
Csergő Tibor- secretar general
Gheorgheni, mandatarea consilierilor locali, András
pentru reprezentarea Consiliului Local al
Municipiului Gheorgheni în AGA şi stabilirea
obiectivelor de urmărit

26

_"_

_"_

pentru aprobarea Regulamentului de
organizare şi desfăşurare a evaluării
managementului instituțiilor publice de
cultură din subordinea
Consiliului Local Gheorgheni

primar,
Csergő TiborAndrás

27
_"_

_"_

28

_"_

_"_

privind aprobarea valorificării lemnului
primar,
fasonat la drum din proprietatea publică a
Csergő TiborMunicipiului Gheorgheni – anul de producţie András
2020
pentru modificarea H.C.L. 21/2021 privind
primar,
aprobarea proiectului „Reabilitarea termică a Csergő Tiborunor blocuri de locuit din Municipiul
András
Gheorgheni: cartierul Florilor, Blocurile 45E,
49, 43, 46, 51, Cartierul Bucin, blocurile 18,
6, 11,3” și
a cheltuielilor legate de proiect

29

_"_

30

_"_

pentru modificarea H.C.L. 19/ 2021 privind primar,
aprobarea proiectului „Reabilitarea termică a Csergő Tiborunor blocuri din Municipiul Gheorgheni: Dr. András
Fejér Dávid nr. 7, Miron Cristea nr. 8, Miron
Cristea 9-11, Bulevardul Lacu Roșu nr. 5B,
Cartierul Bucin blocurile
10, 20, 23, 24, 12” și a cheltuielilor legate de
proiect

_"_

31

_"_

privind aprobarea utilizării excedentului
primar,
Obiecțiuni nr.5/C2anilor precedenţi precum şi a Listei provizorii Csergő Tibor- secretar general
a programului de investiţii publice al
András
Municipiului Gheorgheni pe anul 2021

