
 
 

P R O C E S   V E R B A L   NR. 1/2014 
 
 
Încheiat azi 16 ianuarie 2014 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al 

municipiului Târgu Secuiesc, desfăşurată în sala de şedinţă a Consiliului local al municipiului Târgu 
Secuiesc. 

Convocarea consilierilor şi a invitaţilor s-a făcut de către primar, cu Dispoziţia nr. 
22/2014. Ordinea de zi a şedinţei a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor, prin publicaţii în limbile 
română şi maghiară, afişate pe panoul de afişaj al Primăriei şi prin posturile locale de radio. 

Dl. secretar face prezenţa şi constată următoarele: 
Din 17 consilieri convocaţi, sunt prezenţi 16: Kelemen Andrei, István Zoltán, Nagy-

Babos Tamás, Babós Botond, Derzsi Gyula, Bejan András, Györke Cristina-Denisa, Rákosi János, 
Lukács László, Ilyés Botond, Szigethy Kálmán, Balázs Jozsef-Atila, Veres Botond-Géza, Szabó 
István, Taierling Johann şi Barta Vilmos. 

Lipseşte nemotivat dl. consilier Hegedűs Ferenc. 
De asemenea la şedinţă mai participă: domnul primar Bokor Tiberiu, domnul Zátyi 

Andrei secretarul municipiului, d.na Keresztes Zsuzsa consilier juridic la SC Gosp Com SRL, 
responsabilii săteşti, şefii de compartimente şi reprezentanţii mas-media. 

Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local sunt publice. 
Preşedintele şedinţei invită pe dl. secretar să prezinte procesul verbal nr. 16 din data de 

12 decembrie 2013. 
Dl. secretar prezintă procesul verbal. 
Nefiind observaţii preşedintele şedinţei supune la vot procesul verbal, care a fost aprobat 

cu 16 voturi pentru. 
După aceste formalităţi s-a trecut la prezentarea proiectului ordinii de zi, propusă de 

domnul primar. 
A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare 

pentru anul 2014-2015 al unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc 
2. Proiect de hotărâre cu privire la revocarea HCL nr. 106/2013 privind aprobarea 

funcţionării unor unităţi de învăţământ preuniversitare din municipiul Târgu Secuiesc pentru anul 
şcolar 2014 -2015,  cu efective sub limita prevăzută de lege 

3. Proiect de hotărâre privind închiriere prin licitaţie publică deschisă a unor spaţii din 
incinta Sălii Polivalente 

4. Proiect de hotărâre privind vânzare fără licitaţie publică a unor terenuri  cu destinaţii 
de canale de desecare 

5. 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 
2014 

6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării a unei locuinţe din fond locativ 
de stat din  strada Bethlen Gábor nr. 23, scara A, apartament 12. 
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7. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 147/2008 privind transmiterea a 20 
de apartamente din imobilul situat în str. Bethlen Gábor nr. 23, bl. 7, scara B, din proprietatea 
privată a municipiului Tg. Secuiesc în administrarea SC GOSP-COM SRL Târgu Secuiesc 

B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Întrebări, interpelări 
Supus la vot de către preşedintele de şedinţă, ordinea de zi este adoptată cu 16 voturi 

pentru. 
În continuare se trece la discutarea problemelor, din cadrul capitolului A. proiecte de 

hotărâri. 
La pct. 1 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 

organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru anul 2014-2015 al unităţilor de învăţământ de pe 
raza municipiului Târgu Secuiesc. 

Pe marginea proiectului de hotărâre au solicitat cuvântul consilierii: 
Dl. Bejan András arată că la elaborarea prezentei reţele şcolare scopul prioritar a fost ca 

numărul elevilor să fie de peste 300 la fiecare centru financiar de învăţământ. 
Dl. Lukács László întreabă câte persoane vor fi disponibilizaţi cu această reorganizare. 
Dl. primar răspunde la întrebare şi arată că au ţinut cont şi de faptul pe cât posibil, ca 

această reorganizare să nu conducă la disponibilizarea cadrelor didactice. Practic se desfinţează doar 
un post de director, iar la contabilitate o jumătate de normă se completează la normă întreagă prin 
contopirea a două centre financiare. Numărul total al personalului nedidactic la nivel de oraş se va 
stabili de către Inspectoratul Şcolar, Consiliul local va lua hotărâre doar asupra împărţirii pe 
instituţie de învăţământ a numărului total de personal nedidactic. 

Dl. Balázs Jozsef Atila arată că în luna decembrie Consiliul local a adoptat deja 
hotărârea cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru anul 2014-2015 al 
unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc şi au acceptat şi faptul ca două 
instituţii de învăţământ să funcţioneze sub numărul de elevi stabilit de lege. Consideră că reţea 
şcolară organizată din proiectul de hotărâre actual va conduce la disponibilizarea a multor cadre 
didactice, fapt pentru care nu este de acord cu adoptarea hotărârii. 

Dl. primar arată că, trebuie ştiut faptul că, Consiliul local trebuie să preia cheltuielile 
instituţiilor de învăţământ doar în cazul în care se aprobă ca acestea să funcţionează sub numărul 
minim de 300 de elevi. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de  hotărâre cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru anul 
2014-2015 al unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 1/2014 cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare 
pentru anul 2014-2015 al unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc, cu 13 
voturi pentru şi 3 abţineri (Taierling Johann, Balázs József Atila, Ilyés Botond). 

În cadrul punctului 2 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
revocarea HCL nr. 106/2013 privind aprobarea funcţionării unor unităţi de învăţământ 
preuniversitare din municipiul Târgu Secuiesc pentru anul şcolar 2014 -2015,  cu efective sub limita 
prevăzută de lege. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre cu privire la revocarea HCL nr. 106/2013 privind aprobarea funcţionării unor unităţi de 
învăţământ preuniversitare din municipiul Târgu Secuiesc pentru anul şcolar 2014 -2015,  cu 
efective sub limita prevăzută de lege, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 2/2014 cu privire 
la revocarea HCL nr. 106/2013 privind aprobarea funcţionării unor unităţi de învăţământ 
preuniversitare din municipiul Târgu Secuiesc pentru anul şcolar 2014 -2015,  cu efective sub limita 
prevăzută de lege, cu 13 voturi pentru şi 3 abţineri (Taierling Johann, Balázs Jozsef Atila, Ilyés 
Botond). 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar prezintă 
proiectul de hotărâre privind închiriere prin licitaţie publică deschisă a unor spaţii din incinta Sălii 
Polivalente. 
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Dl. Balázs Jozsef Atila întreabă cine a fost chiriaşul până la ora actuală. 
Dl. primar răspunde la întrebare şi arată că SC Bujdoso SRL avea încheiat contract de 

închiriere însă proprietarul societăţii a solicitat rezilierea contractului fapt pentru care se doreşte 
închirierea acestor spaţii la acelaşi preţ stabilit. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind închiriere prin licitaţie publică deschisă a unor spaţii din incinta Sălii Polivalente, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 3/2013 privind închiriere prin licitaţie publică deschisă 
a unor spaţii din incinta Sălii Polivalente, cu 16 voturi pentru.  

La punctul 4 dl. primar prezintă proiectul de hotărâre privind vânzare fără licitaţie 
publică a unor terenuri  cu destinaţii de canale de desecare. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind vânzare fără licitaţie publică a unor terenuri  cu destinaţii de canale de desecare, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 4/2014 privind vânzare fără licitaţie publică a unor 
terenuri  cu destinaţii de canale de desecare, cu 16 voturi pentru. 

La punctul 5 dl. primar prezintă proiectul 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 2014. 

Dl. Rákosi János propune ca la salubrizarea curţii spitalului să fie trecut ca responsabil 
un angajat al Spitalului municipal, la fel în cazul Bazelor sportive responsabilul să fie stabilit în 
persoana şefului biroului Sport. 

Supus la vot propunerea a fost acceptată cu 15 voturi pentru.  
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 

proiectul 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 2014, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 5/2014 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 2014, cu 16 voturi pentru. 

La punctul 6 dl. primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării 
a unei locuinţe din fond locativ de stat,  din  strada Bethlen Gábor nr. 23, scara A, apartament 12. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea repartizării a unei locuinţe din fond locativ de stat,  din  strada 
Bethlen Gábor nr. 23, scara A, apartament 12., Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 6/2014 
cu privire la aprobarea repartizării a unei locuinţe din fond locativ de stat,  din  strada Bethlen Gábor 
nr. 23, scara A, apartament 12.ge, cu 16 voturi pentru. 

La punctul 7 dl. primar prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 
147/2008 privind transmiterea a 20 de apartamente din imobilul situat în str. Bethlen Gábor nr. 23, 
bl. 7, scara B, din proprietatea privată a municipiului Tg. Secuiesc în administrarea SC GOSP-COM 
SRL Târgu Secuiesc. 

Dl. Balázs Jozsef Atila întreabă dacă este vorba de locuinţă socială şi dacă locuitorii 
sunt familii defavorizaţi din punct de vedere social. 

D.na Keresztes Zsuzsa, consilier juridic la SC Gosp Com SRL, arată că este vorba de 
locuinţe construite din fonduri ANL iar jumătate dintre chiriaşi a împlinit deja vârsta de 35 de ani. 

Dl. Rákosi János arată că în după cunoştinţele lui aceste locuinţe pot fi cumpărate după 
5 ani şi întreabă dacă au fost solicitări în acest sens de către chiriaşi. 

Dl. Szigethy Kálmán întreabă ce se va întâmpla cu chiriaşii care au acumulat datorii 
mari la plata chiriei sau a regiei. 

D.na Keresztes Zsuzsa răspunde la întrebări şi arată că apartamentele pot fi cumpărate 
după 1 an de chirie. Nu a depus nimeni cerere pentru cumpărare dar există locatari care s-au 
interesat de preţul la care aceste locuinţe ar putea fi achiziţionate. Persoanele care plătesc la zi plata 
chiriei nu pot fi evacuaţi din apartament până au contractul de închiriere valabil chiar dacă la 
întreţinere au datorii mari. După expirarea contractului acesta nu se prelungeşte până când chiriaşul 
nu a achitat toate datoriile. 
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Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 147/2008 privind transmiterea a 20 de 
apartamente din imobilul situat în str. Bethlen Gábor nr. 23, bl. 7, scara B, din proprietatea privată a 
municipiului Tg. Secuiesc în administrarea SC GOSP-COM SRL Târgu Secuiesc, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 7/2014 privind modificarea HCL nr. 147/2008 privind transmiterea a 
20 de apartamente din imobilul situat în str. Bethlen Gábor nr. 23, bl. 7, scara B, din proprietatea 
privată a municipiului Tg. Secuiesc în administrarea SC GOSP-COM SRL Târgu Secuiesc, cu 16 
voturi pentru. 

La capitolul B – Diverse – la pct. 1 „Întrebări şi interpelări” după ce s-au înscris, au luat 
cuvântul: 

Dl. Szigethy Kálmán arată că la o şedinţă anterioară s-a discutat despre plata 
abonamentelor la cadrele didactice care fac naveta din alte localităţi. Întreabă dacă s-a rezolvat 
această problemă. 

Dl. Kelemen András arată că reparaţia acoperişului la atelierul spitalului a costat în jur 
de 12.000 lei. Mulţumeşte Consiliului local pentru sprijinul acordat arătând că în cursul anului 
precedent au primit din partea acestuia cca. 80.000 de lei. 

Dl. Derzsi Gyula a solictat să ia cuvântul, pentru că doreşte să clarifice unele afirmaţii al 
domnului consilier Taierling Johann, care au apărut în ziarul local şi pe pagina de socializare 
facebook. Astfel arată că nici el în calitate de viceprimar şi nici conducerea Şcolii gimnaziale 
Molnár Józsiás nu a solicitat de la Asociaţia Praetoria nici un pian şi nici nu a insistat asupra 
aducerii la Casa de cultură Vigadó a unui pian care ar proveni dintr-o donaţie. Până în luna 
decembrie al anului precedent nu avea cunoştiinţă despre faptul că pianul oferit în donaţie şi al cărui 
transport trebuia să asigure din Ungaria, ar avea vreo legătură cu dl. Taierling Johann. 

Solicitând cuvântul, dl. Taierling Johann ar dori să dea replica la cele relatate de către 
dl. viceprimar. 

Preşedintele de şedinţă arată că prima dată să formuleze  interpelările acei consilieri care 
s-au înscris la cuvânt, iar la final va da cuvântul şi dl.-ui Taierling Johann. 

Dl. Lukács László îl roagă pe domnul primar să informeze Consiliul local despre data de 
la care vor funcţiona parcările cu plată din municipiu. 

Dl. primar răspunde la întrebări şi arată că în ceea ce priveşte plata cheltuielilor cu 
navetă al cadrelor didactice au discutat de mai multe ori şi cu conducerile instituţiilor de învăţământ. 
Deoarece au fost constatate multe abuzuri din partea solicitanţilor, iar cheltuielile cu naveta s-au 
ridicat anual la cca. 300.000 lei au ajuns la înţelegerea, ca cheltuielile cu abonamentele cumpărate 
pentru autobuze să fi achitate integral pentru fiecare cadru didactic, iar pentru acele cadre didactice 
care fac naveta cu autovehicule proprii, vor restitui doar 30% din cheltuieli. La începutul anului 
şcolar au încercat să rezolve situaţia navetei cadrelor didactice prin introducerea unei curse regulate 
care să transporte profesorii în localităţile unde predau, cheltuielile fiind preluate de către Consiliul 
local însă după 2 luni microbuzele au rămas fără călători. 

 În ceea ce priveşte parcările cu plată, acestea vor fi puse în funcţiune teoretic de la 3 
februarie, însă consideră că se va amâna această dată deoarece la ora actuală încă nu sunt amenajate 
nici parcările şi nici instalate parcometrele. 

Dl. Lukács László întreabă dacă există şi un alt agent economic care se ocupă cu 
transportul elevilor din localitatea Lunga deoarece sa întâmplat ca abonamentele cumpărate recent 
nu au fost acceptate de către şoferul unui autobuz pe motivul că nu sunt valabile. 

Dl. Primar arată că se va interesa de acest caz, la ora actuală nu are cunoştiinţă despre 
alte autobuze. 

În final, acordând cuvântul, dl. Taierling Johann î-şi exprimă nemulţumirea pentru 
faptul că preşedintele de şedinţă poartă dialog cu domnul primar, însă el nu a primit cuvântul când a 
dorit să răspunsă la cele relatate de domnul viceprimar. Arată că articolul apărut în ziarul local 
despre pianul adus de către Asociaţia Praetoria era publicat cu rea intenţie în care s-a presupus că ar 
fi vorba de un pian dat în donaţie oraşului Târgu Secuiesc şi nu Asociaţiei Praetoria. Din cât 
cunoaşte nu există o asemenea donaţie pentru oraş. Deasemenea arată că pianul a fost donat 
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asociaţiei de către dl. Zahar Béla, preot romano-catolic şi dl. Dancsó János a fost cel cu ajutorul 
căruia la final pianul a putut fi transportat în Târgu Secuiesc. Premergător s-a întâlnit de mai multe 
ori cu dna Bajtai Erzsébet înainte de decesul acesteia, care a fost cu ideea ca oraşul să aibă un pian 
care ar putea fi folosit în mod gratuit de către locuitorii săi. Pornind de la această idee au căutat 
sponzori pentru a face rost de un pian şi după ce au reuşit şi au transportat acasă, au amenajat într-o 
sală la sediul filialel locale al partidului EMNP-PPMT. Respectând ideea şi dorinţa dn-ei Bajtai 
Erzsébet pianul este pus la dispoziţia locuitorilor oraşului şi poate fi folosit în mod gratuit. Aşadar 
deşi ideea a fost a dnei Bajtai nu s-a discutat şi nu are cunoştiinţă despre faptul că aceasta ar fi dorit 
să doneze un pian oraşului sau şcolii gimnaziale Molnár Józsiás. 

Solicitând cuvântul, dl. primar arată că el personal a purtat discuţii cu d.na Bajtai 
Erzsébet care şi-a exprimat dorinţa de a dona şcolii gimnaziale Molnár Józsiás unul sau două piane 
şi l-a rugat pe domnul primar să ajute şi să rezolve transportul pianului. Deasemenea d.na Bajtai a 
discutat şi cu conducerea şcolii şi a informat despre faptul că va dona un pian pentru a putea fi 
folosit gratuit de către elevi. Imediat după aceasta a fost căutat de către d.na Jenei Janka care a oferit 
ajutorul cu transportul pianului în schimb ar fi dorit ca autovehicolul care pleacă după pian în 
Ungaria să fie încărcat cu material lemnos. A refuzat această abordare şi l-a rugat pe domnul 
viceprimar să se ocupe de transportul pianului. Consideră că dl. Taierling Johann denaturează 
adevărul când afirmă că nu avea cunoştiinţă despre dorinţa d.nei Bajtai Erzsébet de a dona un pian 
şcolii gimnaziale Molnár Józsiás, deoarece dânsul era prezent la încheierea contractului, existând 
chiar şi forografii despre acest eveniment. 

Dl. Taierlin Johann, în replică, arată că el doar s-a oferit în mod voluntar că va ajuta 
şcoala gimnazială de a găsi un sponzor care să doneze un pian şi acesteia. Consideră că pentru acest 
lucru nu se poate afirma că denaturează adevărul sau că ar fi un om fără caracter. 

Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte 
pentru participare, urează sărbători fericite celor prezenţi şi declară închise lucrările şedinţei. 

     
 
 
 
      PREŞEDINTE                     SECRETAR 
       Lukács László                                       Zátyi Andrei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit Mátyus Kálmán 
Serviciul adm. publ. loc. 


