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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

MUNICIPIUL GHEORGHENI 
 

P R I M A R 
 

 
D I S P O Z I Ţ I A   n r . 8 0 / 2 0 2 3  

 

privind convocarea de îndată  a ședinței extraordinare 
a Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni 

 

Primarul Municipiului Gheorgheni,  
Luând în considerare: 

 data de 13 februarie 2023 la care DGFP Harghita trebuie să centralizeze bugetele 
locale din județ și să trimite la București, precum solicitarea MMSS privind adoptarea 
în ședință extraordinară a protocolului privind digitalizarea serviciilor sociale; 

Luând în considerare: 
 prevederile art.28, alin.(2),lit.a) art.29, alin.(1), lit.a), alin. (5), alin.(6), lit.5), din 

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Gheorgheni, aprobat 
prin H.C.L. nr.195/2020, 

În conformitate cu prevederile: 
 art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit.a),  alin. (4), alin. (5) şi art. 137 alin. (1) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;, 
În temeiul prevederilor art.196, alin.(1), lit.b) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările  și completările ulterioare, 

D  I  S  P U  N  E: 
 Art.1 – (1) Se convoacă întrunirea Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni în 
şedinţă extraordinară pentru data de 10 februarie 2023, ora 10:00, în sala de ședință a 
Consiliului Local – piața Libertății nr.22. 
 (2) La ședință se poate participa prin mijloace electronice de comunicare –  aplicația 
Zoom, sau alte mijloace electronice de comunicare de la distanță audiovideo alese de 
consilieri locali  și comunicate în timp util secretarului general a municipiului.. 
 Art.2 – Proiectul ordinii de zi este prezentat în Anexă care face parte integrantă din 
prezenta dispoziţie. 
 Art.3 – Materialele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziţia aleşilor locali în 
format electronic, respectiv și în format tipărit pentru președintele de ședință și președinții 
comisiilor de specialitate, conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului 
Local al Municipiului Gheorgheni. 
 Art.4 – Proiectele de hotărâre prevăzute în Anexa prezentei dispoziții se transmit  prin 
mijloace electronice spre avizare comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului 
Local al Municipiului Gheorgheni.  
 Art.5 – (1) Amendamentele asupra proiectelor de hotărâri se vor formula în scris și se 
vor depune la secretarul general al Municipiului cel târziu până la data ținerii ședințelor 
comisiilor de specialitate. 

 (2) Avizele privind proiectele de hotărâri se vor depune cel târziu până în ziua 
precedentă a şedinţei convocate, la secretarul general al Municipiului Gheorgheni. 
 Art.6 – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
secretarul general al Municipiului Gheorgheni. 
 Art.7 – Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin: afişare la sediul şi  pe 
pagina de internet a Municipiului Gheorgheni, prin mass-media locală, respectiv se 
comunică: consilierilor locali şi Prefectului Judeţului Harghita. 
 
Gheorgheni, la data de 08 februarie 2023 

 
 PRIMAR,  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
  SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI 

 Csergő Tibor-András 
  Selyem-Hideg  Norbert-Vencel  
 
Red. în 2 exemplare originale 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

MUNICIPIUL GHEORGHENI 
 

P R I M A R 
 

 
  Anexă 
  la Dispoziţia nr. 80/2023 
 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI  

pentru ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni 
din  data de 10  februarie  2023,  ora 10:00 

 
 Locul şedinţei: Gheorgheni, piața Libertății nr.22 
 
 

1) Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului Local al Municipiului 
Gheorgheni din data de: 22 decembrie 2023 - ședință ordinară; 16 decembrie 2022; 
27 decembrie 2022  – şedinţe extraordinare,  

 
2) Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile 

interne în valoare de 20.000.000,00 lei,  pentru asigurarea finanțării proiectelor de 
investiții de interes local, 

  Iniţiator: primar, Csergő Tibor-András 
  Se avizează de către comisia de specialitate nr.1  

 
3) Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr.208/2022, privind aprobarea  

încheierii Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și 
U.A.T. Municipiul Gheorgheni pentru implementarea proiectului „HUB de Servicii 
MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963, 

 Iniţiator: primar, Csergő Tibor-András 
 Se avizează de către comisia de specialitate nr.4 

 
4) Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile 

sociale finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni pentru 
anul 2023, 

  Iniţiator: primar, Csergő Tibor-András 
  Se avizează de către comisiile de specialitate nr.1 și 4 
 

5) Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Municipiului Gheorgheni, pe anul 2023 şi estimări pentru anii 2024–2026, 

 
 Iniţiator: primar, Csergő Tibor-András 

  Se avizează de către comisia de specialitate nr. 1 
 

6) Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special pentru Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „SIMD” Harghita, pentru exercitarea pe seama și în 
numele UAT Municipiul Gheorgheni a atribuțiilor prevăzute de Legea 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilități publice și Legea 101/2006 a serviciului de 
salubrizare a localităților 

  Iniţiator: primar, Csergő Tibor-András 
  Se avizează de către comisiile de specialitate nr.1 și 5  
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7) Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.124/2022, privind înființarea 
Comisiei speciale  de analiză a situației patrimoniale a Societății Monturist S.R.L., 
respectiv de identificare a demersurilor necesare legate de acestea, 

 Iniţiator: consilier local, Erős Levente  
 Se avizează de către comisia de specialitate nr.5 

 
 

 
 PRIMAR,  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
   SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI 

 Csergő Tibor-András  
  Selyem-Hideg Norbert-Vencel  
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ROMÁNIA 
HARGITA MEGYE 

GYERGYÓSZENTMIKLÓS MUNICÍPIUM 
 

POLGÁRMESTER 
 

 

 

 

 

NAPIREND TERVEZET 

Gyergyószentmiklós Municípium Helyi Tanácsa  
rendkívüli tanácsülésére – 2023. február 10., 10:00 óra 

 
 
 

Helyszín: Gyergyószentmiklós, Szabadság tér 22. szám  

 
 
 

1.) Gyergyószentmiklós Municípium Helyi Tanácsa ülései jegyzőkönyveinek 
jóváhagyása: 2022. december 22.  – soros ülés; 2022. december 16. és  
2022. december 27.  – rendkívüli ülések, 

 
2.) Határozattervezet 20.000.000,00 lej összegű visszatérítendő belföldi hitel 

felvételéről, közérdekű beruházások finanszírozására, 
  Kezdeményező: Csergő Tibor-András, polgármester 
  Véleményező szakbizottság: 1. 

 
3.) Határozattervezet a Helyi Tanács 2022/208-as határozata kiegészítéséről – 

Együttműködési protokoll jóváhagyásáról a Munkaügyi és Társadalmi Szolidaritási 
Minisztérium és Gyergyószentmiklós Municípium között,   a HUB szolgáltatások 
MMSS-SII MMSS,  cod MySmis 130963, projekt megvalósítása érdekében,  

  Kezdeményező: Csergő Tibor-András, polgármester 
  Véleményező szakbizottság: 4. 

 
4.) Határozattervezet Cselekvési terv elfogadásáról, Gyergyószentmiklós Municipium 

2023-as évi helyi költségvetéséből finanszírozott szociális szolgáltatásokra 
vonatkozóan, 

  Kezdeményező: Csergő Tibor-András, polgármester 
  Véleményező szakbizottságok: 1. és 4. 
 
5.) Határozattervezet Gyergyószentmiklós Municípium 2023-as évi költségvetése, 

valamint a 2024–2026 közötti időszakra vonatkozó költségvetési becslés 
jóváhagyásáról, 

  Kezdeményező: Csergő Tibor-András, polgármester 
  Véleményező szakbizottság: 1. 

 
6.) Határozattervezet különleges megbízatás jóváhagyásáról a Hargita megyei Integrált 

Hulladékgazdálkodási Társulás – ADI „SIMD” Harghita – számára, a 2006/51-es és 
a 2006/101-es számú törvények által biztosított jogkörök gyakorlására,  
Gyergyószentmiklós Municipium területi közigazgatási egység nevében és 
érdekében, 

  Kezdeményező: Csergő Tibor-András, polgármester 
   Véleményező szakbizottságok: 1. és 5. 
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7.) Határozattervezet a Helyi Tanács 2022/124-es határozata módosításáról – a 
Monturist K.F.T. vagyoni helyzetét elemző, valamint az erre vonatkozó szükséges 
eljárások beazonosítását végző különleges bizottság létrehozásáról; 

 Kezdeményező: Erős Levente, helyi tanácsos 
  Véleményező szakbizottság: 5. 

 
 
 
 

    Ellenjegyzi, 
   

 Csergő Tibor-András Selyem-Hideg Norbert-Vencel 
 

 POLGÁRMESTER, GYERGYÓSZENTMIKLÓS MUNICÍPIUM 
  FŐJEGYZŐJE 

 
 


