
 
 
 

P R O C E S   V E R B A L   NR. 10/2014 
 
Încheiat azi 4 septembrie 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. 
477/2014. 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: Molnár Lajos Zoltán, Babós Botond, 

Derzsi Gyula, Bejan András, Rákosi János, Nagy-Babos Tamás, Kelemen Andrei, Ilyés Botond 
Hegedűs Ferenc, Györke Cristina-Denisa, Szigethy Kálmán, Lukács László, Barta Vilmos, Balázs 
Jozsef-Atila, Veres Botond-Géza şi Szabó István. 

Lipseşte nemotivat consilieriul Taierling Johann. 
De asemenea la şedinţă mai participă: domnul primar Bokor Tiberiu, domnul Zátyi 

Andrei secretarul municipiului, 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. 9 din data de  

14 august 2014. 
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. 
A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului  general  al municipiului  Târgu 

Secuiesc  pe anul 2014 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Tg.Secuiesc la 

proiectul de infrastructură din sectorul de apă/apă uzată afferent perioadei de programare 2014 – 
2020, co-finanţat din fonduri europene, prin programul Operaţional Sectorial (POS)  Mediu 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului REABILITAREA ŞI 
EXTINDEREA LICEULUI TEHNOLOGIC GABOR ARON DIN MUNICIPIUL TÂRGU 
SECUIESC şi a cheltuielilor legate de proiect 

4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru 
reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural a proiectului Reabilitarea 
căminului cultural din satul Lunga-Tinoasa nr.657 

 5. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 118/2009, privind transmiterea 
Companiei Naţionale de Investiţii CNI S.A. în folosinţă gratuită a construcţiei şi trerenului din str. 
Stadionului în vederea finalizării patinoarului artificial 

B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Întrebări, interpelări 
Domnul primar propune ca proiectul de hotărâre de la pct. 5 să fie discutat primul, 

având în vedere faptul că hotărârea adoptată trebuie trimisă în cadrul unui proiect până la ora 12.  
Supus la vot propunerea a fost aprobată cu 16 voturi pentru. 
Astfel ordinea de zi se prezintă în felul următor: 
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A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
1. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 118/2009, privind transmiterea 

Companiei Naţionale de Investiţii CNI S.A. în folosinţă gratuită a construcţiei şi trerenului din str. 
Stadionului în vederea finalizării patinoarului artificial 

2. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului  general  al municipiului  Târgu 
Secuiesc  pe anul 2014 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Tg.Secuiesc la 
proiectul de infrastructură din sectorul de apă/apă uzată afferent perioadei de programare 2014 – 
2020, co-finanţat din fonduri europene, prin programul Operaţional Sectorial (POS)  Mediu 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului REABILITAREA ŞI 
EXTINDEREA LICEULUI TEHNOLOGIC GABOR ARON DIN MUNICIPIUL TÂRGU 
SECUIESC şi a cheltuielilor legate de proiect 

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru 
reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural a proiectului Reabilitarea 
căminului cultural din satul Lunga-Tinoasa nr.657 

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 modificarea HCL nr. 
118/2009, privind transmiterea Companiei Naţionale de Investiţii CNI S.A. în folosinţă gratuită a 
construcţiei şi trerenului din str. Stadionului în vederea finalizării patinoarului artificial. 

    Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 118/2009, privind transmiterea Companiei Naţionale de 
Investiţii CNI S.A. în folosinţă gratuită a construcţiei şi trerenului din str. Stadionului în vederea 
finalizării patinoarului artificial,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 73/2014 cu privire la 
modificarea HCL nr. 118/2009, privind transmiterea Companiei Naţionale de Investiţii CNI S.A. în 
folosinţă gratuită a construcţiei şi trerenului din str. Stadionului în vederea finalizării patinoarului 
artificial, cu 16 voturi pentru. 

    Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar prezintă proiectul 
de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului  general  al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 
2014. 

    Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre cu privire la rectificarea bugetului  general  al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2014, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului  general  al 
municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2014, cu 16 voturi pentru. 

    Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar  prezintă proiectul 
de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Târgu Secuiesc la proiectul de infrastructură 
din sectorul de apă/apă uzată afferent perioadei de programare 2014 – 2020, co-finanţat din fonduri 
europene, prin programul Operaţional Sectorial (POS)  Mediu. 

    Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind aprobarea participării municipiului Târgu Secuiesc la proiectul de infrastructură din 
sectorul de apă/apă uzată afferent perioadei de programare 2014 – 2020, co-finanţat din fonduri 
europene, prin programul Operaţional Sectorial (POS)  Mediu, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 75/2014 privind aprobarea participării municipiului Tg.Secuiesc la proiectul de 
infrastructură din sectorul de apă/apă uzată afferent perioadei de programare 2014 – 2020, co-
finanţat din fonduri europene, prin programul Operaţional Sectorial (POS)  Mediu, cu 16 voturi 
pentru.  
                 Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar  prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului REABILITAREA ŞI EXTINDEREA 
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LICEULUI TEHNOLOGIC GABOR ARON DIN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC şi a 
cheltuielilor legate de proiect. 

Dl. Lukács László întreabă dacă suma necesară pentru cofinanţare este inclusă în bugetul 
local. 

Dl. Szigethy Kálmán arată că este regretabil ca în lucrările reabilitare nu este inclusă şi 
sala de sport. 

Dl. primar răspunde la întrebări şi arată că suma pentru cofinanţarea proiectului va fi 
inclusă în bugetul local al mun. Târgu Secuiesc în anul 2015. Reabilitarea sălii de sport nu se va 
putea efectua din acest proiect deoarece nu a fost iclusă în planul iniţial. 
      Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind aprobarea proiectului REABILITAREA ŞI EXTINDEREA LICEULUI 
TEHNOLOGIC GABOR ARON DIN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC şi a cheltuielilor legate 
de proiect, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 76/2014 privind aprobarea proiectului 
REABILITAREA ŞI EXTINDEREA LICEULUI TEHNOLOGIC GABOR ARON DIN 
MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC şi a cheltuielilor legate de proiect, cu 16 voturi pentru. 
                Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar  prezintă proiectul 
de hotărâre cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru reabilitarea, 
modernizarea căminelor culturale din mediul rural a proiectului Reabilitarea căminului cultural din 
satul Lunga-Tinoasa nr.657. 
      Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru reabilitarea, modernizarea 
căminelor culturale din mediul rural a proiectului Reabilitarea căminului cultural din satul Lunga-
Tinoasa nr.657, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 77/2014 cu privire la aprobarea 
aplicării la Programul judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul 
rural a proiectului Reabilitarea căminului cultural din satul Lunga-Tinoasa nr.657, cu 16 voturi 
pentru. 

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

Dl. Kelemen Andrei arată că vrea să informeze consilierii despre faptul că aplicarea 
normelor metodologice la legea privind funcţionarea spitalelor afectează negativ bugetul anual. Sunt 
o serie de elemente care nu vor fi suportate de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, fapt 
comunicat de către aceasta printr-o adresă ceea ce nu corespunde cu legislaţia în vigoare. 
               Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte pentru 
participare şi declară închise lucrările şedinţei. 

     
 
 
      PREŞEDINTE                     SECRETAR 
        Rákosi János                                       Zátyi Andrei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit Mátyus Kálmán 
Serv. Adm. Publ. Loc. 


