
 
P R O C E S   V E R B A L   NR. 11/2014 

 
Încheiat azi 16 octombrie 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. 
558/2014. 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 17: Molnár Zoltán, Nagy-Babos Tamás, Babós 

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

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. 
Întrucât mandatul preşedintelui de şedinţă dl. Rákosi János a expirat, se solicită 

propuneri pentru alegerea unui preşedinte de şedinţă, care să conducă şedinţele consiliului local. 
Este propus dl. Szigethy Kálmán, din partea grupului PCM-MPP, cu precizarea ca cel 

ales să conducă şedinţele consiliului pe o perioade de 3 luni. 
Supus la vot propunerea a fost acceptată cu 16 voturi pentru. Consilieriul în cauză nu a 

votat. 
Consiliul local a adoptat astfel Hotărârea nr. 78/2014 privind alegerea preşedintelui de 

şedinţă, în persoana consilierului Szigethy Kálmán, cu 17 voturi pentru. 
Preşedintele şedinţei invită pe dl. secretar să prezinte procesul verbal nr. 10 din data de  

4 septembrie 2014. 
Dl. secretar prezintă procesul verbal. 
Nefiind observaţii preşedintele şedinţei supune la vot procesul verbal, care a fost aprobat 

cu 17 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 privind asocierea municipiului Târgu Secuiesc în calitate de 

membru fondator, la înfiinţarea „Asociaţiei de Sprijin Trei Scaune pentru Sănătate” şi desemnarea 
unui reprezentant în acest scop 

2. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al 
unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot 
acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul Târgu  Secuiesc pe 
anul şcolar 2014-2015 

4. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitaţie  publică a unui teren 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între municipiul Târgu 

Secuiesc şi S.C. Tirex S.R.L 
6. Proiect de hotărâre privind transmiterea din proprietatea publică a municipiului Târgu 

Secuiesc în proprietatea publică a judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean 
Covasna,  al unui teren- cale de acces,  până la realizarea investiţiei de închidere a depozitelor de 
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deşeuri neconforme, obiect al  proiectului „ Sistem de Managment Integrat al Deşeurilor în Judeţul 
Covasna” 

7. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea  organigramei, al statelor de funcţii al 
aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu 
Secuiesc,valabil de la 1 noiembrie  2014 

8. 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-Săsăuşi 

B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Întrebări, interpelări 
Solicitând cuvântul care este acordat de către preşedintele de şedinţă domnul primar 

propune suplimentarea ordinii de zi cu încă un proiect de hotărâre şi anume cu privire la avizarea 
schimbării denumirii Centrului de plasament nr. 2 Târgu Secuiesc. 

Supus la vot de către preşedintele de şedinţă propunerea a fost acceptată cu  17 voturi 
pentru. 

Astfel ordinea de zi se prezintă în felul următor: 
A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
1. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Târgu Secuiesc în calitate de 

membru fondator, la înfiinţarea „Asociaţiei de Sprijin Trei Scaune pentru Sănătate” şi desemnarea 
unui reprezentant în acest scop 

2. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al 
unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot 
acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul Târgu  Secuiesc pe 
anul şcolar 2014-2015 

4. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitaţie  publică a unui teren 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între municipiul Târgu 

Secuiesc şi S.C. Tirex S.R.L 
6. Proiect de hotărâre privind transmiterea din proprietatea publică a municipiului Târgu 

Secuiesc în proprietatea publică a judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean 
Covasna,  al unui teren- cale de acces,  până la realizarea investiţiei de închidere a depozitelor de 
deşeuri neconforme, obiect al  proiectului „ Sistem de Managment Integrat al Deşeurilor în Judeţul 
Covasna” 

7. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea  organigramei, al statelor de funcţii al 
aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu 
Secuiesc,valabil de la 1 noiembrie  2014 

8. 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-Săsăuşi 

9. Proiect de hotărâre cu privire la avizarea schimbării denumirii Centrului de plasament 
nr. 2 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 17 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 privind asocierea municipiului 

Târgu Secuiesc în calitate de membru fondator, la înfiinţarea „Asociaţiei de Sprijin Trei Scaune 
pentru Sănătate” şi desemnarea unui reprezentant în acest scop. 

Dl. Kelemen Andrei arată că având în vedere situaţia financiară a Spitalului municipal Târgu 
Secuiesc, proiectul de hotărâre a fost iniţiat în momentul oportun şi roagă pe consilieri să voteze acest 
proiect. 
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    Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de  hotărâre privind asocierea municipiului Târgu Secuiesc în calitate de membru fondator, la 
înfiinţarea „Asociaţiei de Sprijin Trei Scaune pentru Sănătate” şi desemnarea unui reprezentant în 
acest scop, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 79/2014 privind asocierea municipiului 
Târgu Secuiesc în calitate de membru fondator, la înfiinţarea „Asociaţiei de Sprijin Trei Scaune 
pentru Sănătate” şi desemnarea unui reprezentant în acest scop, cu 17 voturi pentru. 

    În cadrul punctului 2 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind numirea 
reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu 
Secuiesc. 

    Dl. Taierling Johann arată că la şedinţa Comisiei pentru economie, administrarea publică 
locală şi juridică şi-a exprimat dorinţa de a face parte în CA al Liceului Pedagogic „Bod Péter” dar 
între timp a stat de vorbă cu directorul liceului care a explicat de ce a propus pe consilierul Babós 
Botond în CA. Totuşi ar dori să facă parte în CA la Liceul vocaţional reformat în locul consilierului 
Babós Botond.  

Dl. Babós Botond arată că el a fost propus în 4 CA aşa că va da locul dacă insistă dl. 
consilier însă propunerile au fost făcute de directorii instituţiilor de învăţământ. A fost prezent până 
la ora actuală la toate şedinţele CA din Liceul vocaţional reformat aşa că dacă este de acord dl. 
consilier renunţă să facă parte din CA al Şcolii Gimnaziale „Turóczi Mózes”. 

Dl. Derzsi Gyula arată că el a fost nominalizat în CA la 2 instituţii de învăţământ dar 
renunţă în favoarea consilierului Taierling Johann la oricare ar dori dânsul. 

Dl. Nagy Babos Tamás arată că el a fost nominalizat şi la Liceul vocaţional reformat iar 
dacă consilierul Taierling Johann doreşte să fie numit în CA la această instituţie de învăţământ va 
renunţa în favoarea lui şi propune consiliului local să aprobe acest schimb. 

Dl. primar arată că deasemenea au primit solicitarea ca în CA al FEG – filiala Târgu 
Secuiesc să fie numit dl. consilier Kelemen Andrei şi propune ca într-un nou articol să se 
consemneze şi acest fapt. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot ca dl. Nagy Babos Tamás să fie schimbat cu dl. 
Taierling Johann în CA al Liceului vocaţional reformat. Deasemenea propune ca în CA al FEG – 
filiala Târgu Secuiesc să fie numit dl. consilier Kelemen Andrei. 

Supus la vot ambele propuneri au fost votate cu 17 voturi pentru. 
    Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 

de  hotărâre modificat privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de 
învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 80/2014 
privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ din 
municipiul Târgu Secuiesc, cu 17 voturi pentru. 

    Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar prezintă proiectul 
de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot acorda elevilor din sisteml 
de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul Târgu  Secuiesc pe anul şcolar 2014-2015. 

    Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot acorda elevilor din sistemul 
de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul Târgu  Secuiesc pe anul şcolar 2014-2015, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 81/2014 privind stabilirea cuantumului burselor pe 
categorii ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul 
Târgu  Secuiesc pe anul şcolar 2014-2015, cu 17 voturi pentru. 

    Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar  prezintă proiectul 
de hotărâre privind vânzarea fără licitaţie  publică a unui teren. 

Dl. Rákosi János arată că la şedinţa Comisiei pentru economie, administrarea publică 
locală şi juridică a solicitat modificarea hotărârii în sensul ca cumpărătorul să achite integral preţul 
stabilit în Raportul de evaluare şi nu eşalonat pe un an. 

Dl. Lukács László arată că în acest caz trebuie schimbat articolul şi scos din hotărâre 
anexa care se referă la eşalonarea plăţii. 

Dl. Hegedűs Ferenc arată că modificarea trebuie supusă la vot după care vor vota şi 
hotărârea. 
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Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea privind modificarea ca preţul stabilit să 
fie achitat în mod integral de cumpărător şi nu eşalonat, propunere acceptată cu 17 voturi pentru. 

    Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind vânzarea fără licitaţie  publică a unui teren, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 82/2014 privind vânzarea fără licitaţie  publică a unui teren, cu 17 voturi pentru.  
                 Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar  prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între municipiul Târgu Secuiesc şi 
S.C. Tirex S.R.L. 

Dl. Hegedűs Ferenc arată că accesibilitatea în parcul Molnár Józsiás ar trebui să fie 
garantată şi în viitor iar acest lucru ar trebui formulat textual în contractul de schimb. 

Dl. Primar arată că accesabilitatea în parc nu este afectată, se poate vedea din planul de 
situaţie anexat că drumul către parc nu este proprietate privată iar consiliul local mai deţine în 
proprietate în faţa restaurantului Bujdosó o suprafaţă de teren de cca 540 mp. Practic este vorba de 
terenul situat sub clădirea restaurantului care nu împiedică accesabilitatea în parc. 

Dl. Lukács László arată că au mai fost încercări pentru schimbarea acestor terenuri şi este 
binevenit faptul că în sfârşit se va rezolva această problemă. 
      Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de  hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între municipiul Târgu Secuiesc şi S.C. Tirex 
S.R.L, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 83/2014 privind aprobarea unui schimb de 
terenuri între municipiul Târgu Secuiesc şi S.C. Tirex S.R.L, cu 16 voturi pentru şi o abţinere (dl. 
Consilier Hegedüs Ferenc). 

      Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar prezintă 
proiectul de hotărâre privind transmiterea din proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc în 
proprietatea publică a judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna,  al unui 
teren- cale de acces,  până la realizarea investiţiei de închidere a depozitelor de deşeuri neconforme, 
obiect al  proiectului „ Sistem de Managment Integrat al Deşeurilor în Judeţul Covasna”. 

     Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind transmiterea din proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc în proprietatea 
publică a judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna,  al unui teren- cale de 
acces,  până la realizarea investiţiei de închidere a depozitelor de deşeuri neconforme, obiect al  
proiectului „ Sistem de Managment Integrat al Deşeurilor în Judeţul Covasna”, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 84/2014 privind transmiterea din proprietatea publică a municipiului 
Târgu Secuiesc în proprietatea publică a judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean 
Covasna,  al unui teren- cale de acces,  până la realizarea investiţiei de închidere a depozitelor de 
deşeuri neconforme, obiect al  proiectului „ Sistem de Managment Integrat al Deşeurilor în Judeţul 
Covasna”, cu 17 voturi pentru. 

       Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar  prezintă proiectul 
de hotărâre cu privire la modificarea şi completarea  HCL nr.57/2001 cu privire la  însuşirea 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc. 

     Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre cu privire la modificarea şi completarea  HCL nr.57/2001 cu privire la  însuşirea bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 59/2014 cu privire la modificarea şi completarea  HCL nr.57/2001 cu privire la  
însuşirea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, cu 17 voturi 
pentru. 

        Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar  prezintă 
proiectul de hotărâre cu privire la modificarea organigramei, al statelor de funcţii al aparatului de 
specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc,valabil de 
la 1 noiembrie  2014. 

Dl. Lukács László întreabă de ce este nevoie de schimbarea organigramei deoarece din 
textul proiectului reiese. 
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Dl. primar arată că este vorba de transformarea postului de consilier juridic superior în 
postul de consilier juridic asistent deoarece pentru primul post se cere 9 ani de vechime în muncă iar 
în aceste condiţii nu se prezintă nimeni la concursul pentru ocuparea postului. 

     Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de  hotărâre cu privire la modificarea  organigramei, al statelor de funcţii al aparatului de 
specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc,valabil de 
la 1 noiembrie  2014, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 85/2014 cu privire la modificarea  
organigramei, al statelor de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice 
al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc,valabil de la 1 noiembrie  2014, cu 17 voturi pentru. 

       Se trece la punctul 8 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-
Săsăuşi. 

    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-
Săsăuşi, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 86/2014 cu privire la aprobarea aplicării la 
Programul judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural a 
proiectului Reabilitarea căminului cultural din satul Lunga-Săsăuşi, cu 17 voturi pentru. 

 Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar  prezintă proiectul 
de hotărâre cu privire la avizarea schimbării denumirii Centrului de plasament nr. 2 Târgu Secuiesc. 

 Dl. Hegedűs Ferenc arată că nu a auzit niciodată de persoana despre care se va numi 
Centrul de plasament şi ar fi trebuit să se găsească o persoană cunoscută din istoria oraşului. 

 Dl. primar arată că în expunerea de motive este prezentată persoana despre care se va 
numi centrul de plasament, este cererea conducerii DGASPC. 

     Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de  hotărâre cu privire la avizarea schimbării denumirii Centrului de plasament nr. 2 Târgu Secuiesc, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 87/2014 cu privire la avizarea schimbării denumirii 
Centrului de plasament nr. 2 Târgu Secuiesc, cu 16 voturi pentru şi o abţinere (dl. consilier Hegedüs 
Ferenc). 

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

     Dl Kelemen Andrei arată că în urma schimbării softului utilizat la Spitalul municipal în 
luna august s-a ajuns la situaţia absurdă ca şi pentru unele cazuri de urgenţă trebuia solicitată bilet 
de trimitere de la medicul de familie. Au purtat corespondenţă cu Ministerul Sănătăţii de unde au 
primit promisiuni pentru rezolvarea problemelor numai pentru a evita greva generală în domeniul 
sănătăţii. Pentru 600 de bolnavi în cursul anului precedent au primit de la CNAS 735.000 lei iar 
pentru anul  în curs numai 430.000 lei iar în aceste condiţii Spitalul are mari probleme financiare. 
Nu vor accepta numai acele soluţii care vor rezolva această problemă ori în caz contrar din 25 
octombrie spitalele judeţene vor intra în grevă. 

Dl. Lukács László întreabă când se va termina lucrările pe str. Gării şi când vor începe 
lucrările de montare a conductelor de apă potabilă şi canalizare în satele aparţinătoare. 

Dl. Balázs József Attila arată că au votat în urmă cu un an suma de 2,4 milioane de euro 
pentru amenajarea parcului industrial iar la ora actuală lucrările sunt sistate. Întreabă dacă lucrările 
vor continua şi dacă pot fi respectate termenele de finalizare. Deasemenea întreabă dacă au cheltuit 
suma aprobată din împrumutul bancar. 

Dl. Szigethy Kálmán arată că sunt mai multe nemulţumiri în ceea ce priveţte lucrările de 
reabilitare a conductelor de apă potabilă şi canalizre. Când au început lucrările de reabilitare 
Consiliul Judeţean a demarat campania de publicitate cu sloganul „se vor turna apă curată în 
pahare” ori şi la ora actuală apa în unele cazuri este murdară şi nepotrivită pentru consum. Ar trebui 
verificat lucrările efectuate de societăţile care au câştigat licitaţia. 

      Dl. primar Bokor Tiberiu răspunde la întrebări şi arată că situaţia străzii Gării se va rezolva 
în timp rezonabil. Pe data de 3 octombrie au semnat contractul cu Ministerul Dezvoltării Regionale 
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şi Administraţiei Publice pentru reabilitarea completă a 2 străzi. Costul reabilitării este de 7,6 
milioane de lei din care 4,7 milioane vor primi de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice. Dacă vor putea finaliza procedura de licitaţie s-ar putea să înceapă lucrările 
chiar peste o lună. SC Distrigaz SA a anunţat străzile unde în perioada 2014-2015 va efectua lucrări 
de schimbare a conductelor de gaze. Au rugat conducerea ca str. Gării să fie prioritară pentru ca 
reabilitarea completă să poate fi finalizată cât mai curând. În satele aparţinătoare au finalizat planul 
pentru lucrările de montare a conductelor de apă şi canalizare astfel că în primăvara anului viitor vor 
termina lucrările. În ceea ce priveşte parcul industrial este adevărat faptul că societatea executantă a 
sistat lucrările. Conform contractului în decembrie ar fi trebuit să termine amenajarea parcului. A 
încercat să stea de vorbă cu directorul firmei executante dar a primit răspunsul că este plecat din ţară 
în Germania. Se poate rezilia contractul pentru că nu a respectat termenul de finalizare dar trebuie 
gândit că în acest caz lucrarea respectivă trebuie scoasă la licitaţie din nou, toată procedura reluată 
de la capăt ori în acest caz nici consiliul local nu va putea respecta termenele asumate în proiect 
ceea ce ar avea consecinţe financiare din partea UE. Până când există contractul cu firma executantă 
responsabilitatea pentru nerespectarea termenelor revine acesteia. Consideră că societatea a câştigat 
licitaţia pentru lucrările existente datorită ofertei de preţ mult mai scăzut ori la ora actuală şi-a dat 
sama că din suma contractată nu poate termina lucrările. În 2-3 luni ar putea fi terminat toată 
lucrarea dacă ar începe să continue. Au fost plătite toate facturile depuse de societate pentru fazele 
de lucrări terminate, tocmai pentru a evita scuzele din partea agentului economic că nu poate 
continua lucrările din cauza neplatei. Suma din împrumutul bancar există în cont, nu au cheltuit 
decât suma necesară pentru plata lucrărilor terminate. În ceea ce priveşte lucrările de reabilitare a 
conductelor de apă şi canalizare arată că până la decembrie 2015 trebuie avut răbdare. Lucrările nu 
au fost scoase la licitaţie de către consiliul local şi nici contractul nu a fost încheiat cu primăria 
municipiului. Tot ceea ce poate face în acest caz este să nu dea punct de lucru nou până când unde 
au început lucrările nu sunt finalizate. Şi acest lucru trebuie ţinut însă sub control deoarece dacă 
firmele executante nu vor putea respecta termenele de finalizare vor declina responsabilitatea 
consiliului local. 

Dl. Rákosi János arată că firma executantă care efectuează lucrările de schimbare a 
conductelor de apă şi canalizare trebuie să refacă şi strada în starea în care l-a primit. Având în 
vedere faptul că str. Gării va fi reabilitată din alte fonduri lucrările de refacere a străzii respective nu 
vor mai fi efectuate de societatea executantă, întreabă ce se va întâmpla cu suma alocată societăţii 
pentru aceste lucrări. 

Dl primar arată că sumele nu sunt plătite de consiliul local însă societăţii executante vor fi 
plătite doar lucrările efectuate efectiv. 
               Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte pentru 
participare şi declară închise lucrările şedinţei. 

     
         PREŞEDINTE                     SECRETAR 
        Szigethy Kálmán                               Zátyi Andrei 
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