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Încheiat azi 10 decembrie 2014 cu ocazia şedinţei extraordinare 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. 
690/2014. 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 12: Molnár Zoltán, Nagy-Babos Tamás, Babós 

Botond, Derzsi Gyula, Bejan András, Rákosi János, Lukács László, Ilyés Botond, Szigethy Kálmán,  
Györke Cristina-Denisa, Barta Vilmos şi Hegedűs Ferenc. 

Lipsesc nemotivat consilierii: Kelemen Andrei, Taierling Johann, Szabó István şi Balázs 
Jozsef-Atila şi motivat dl. consilier Veres Botond-Géza. 

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. 
Se trece la prezentarea prezentarea proiectului ordinii de zi. 
 Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-

economici legate de proiectul  Lucrări prioritare de extindere a reţelei de alimentare cu apă şi 
canalizare în municipiul Târgu Secuiesc şi aprobarea  resurselor financiare necesare finalizării 
implementării proiectului în condiţiile în care lucrările nu se termină în perioada eligibilă, până în 
decembrie 2015. 

Supus la vot de către preşedintele de şedinţă, ordinea de zi este adoptată cu 12 voturi 
pentru. 

În continuare se trece la discutarea proiectului de hotărâre. 
       S-a acordat cuvântul domnului primar pentru prezintarea proiectuui de hotărâre privind 

aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul  Lucrări 
prioritare de extindere a reţelei de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Târgu Secuiesc şi 
aprobarea  resurselor financiare necesare finalizării implementării proiectului în condiţiile în care 
lucrările nu se termină în perioada eligibilă, până în decembrie 2015. 

Dl. Szigethy Kálmán arată că nu înţelege de ce nu poate societatea executantă să termine 
lucrarea până la sfârşitul anului 2015 şi de ce trebuie ca consiliul local să suporte cheltuielile pentru 
lucrările neefectuate până la aceea dată când toate lucrările ar putea fi finanţate din fonduri 
europene. Arată că ar trebui ca toate cheltuielile să fie achitate integral doar la terminarea lucrărilor. 
Există riscul ca sdoptând această hotărâre societatea executantă să nu respecte termenul impus de 
proiect ştiind că lucrările vor fi plătite şi după acest termen de către consiliul local. 

Dl. Bartha János, responsabil din cadrul Biroul pentru proiecte, arată că nu crede că ar 
exista vreo societate care ar prefinanţa o lucrare de cca. 200 de milioane de lei. Plata se face treptat 
şi doar pentru lucrările terminate. 

Dl. Hegedűs Ferenc arată că în 8 luni nu se va putea termina toate lucrările, fiind vorba 
de cca. 38 de km în total. Scopul ar fi ca societatea executantă să termine cât mai mult din lucrările 
contractante până la sfârşitul anului 2015, iar consiliul local să achite din bugetul local doar pentru 
lucrări neefectuate până la accea dată. Este de părere că dacă nu vor adopta hotărârea în cele două 
sate nu vor mai putea efectua reţea de alimentare cu apă şi canalizare în viitorul apropiat. Există 
riscul ca o parte din lucrări să fie achitate din bugetul local, acesta putând fi realizat chiar dacă în 
2016 componenţa consiliului local va fi alta. Au preluat şi ei parcul industrial al cărui proiect a fost 
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adoptat de consiliul local precedent dar au continuat lucrările de finalizare în interesul oraşului. 
Consideră astfel că acest risc cu plata eventualelor cheltuieli pentru lucrările neterminate poate fi 
acceptat de către consilierii actuali. 

Dl. Rákosi János arată că dacă contractul cu societatea executantă se încheie cu 
Asociaţia AQUACOV şi nu cu consiliul local, atunci ar trebui ca în cazul în care Asociaţia nu 
găseşte o societate care să poate termina lucrările până la sfârşitul anului 2015, cheltuielile ivite 
după această dată să fie suportate de Asociaţie şi nu de consiliul local. 

Dl. Lukács László arată că este vorba doar de satele Săsăuşi şi Lunga, deoarece satul 
Tinoasa a fost inclus în priect la şedinţa anterioară al Consiliului local. Practic ar trebui preluate 
eventualele cheltuieli pentru lucrările neterminate doar pentru aceste două sate. 

Dl. primar arată că în caietul de sarcini este prevăzut termenul până la care trebuiesc 
terminate lucrările, aşa că şi în contractul încheiat va fi inclus această dată. Având în vedere faptul 
că se plătesc doar lucrările terminate va fi şi înteresul societăţii executante să efectueze şi să termine 
cât mai mult din lucrarea contractantă. Este şi el de părere că dacă consiliul local nu acceptă să 
finanţeze eventualele cheltuieli pentru lucrările rămase neterminate după anul 2015 în cele două sate 
nu vor putea realiza reţea de alimentare cu apă şi canalizare doearece este puţin probabil ca în 
proiectul POS Mediu 2 vor mai primii sume importante pentru judeţ. 

      Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici legate de 
proiectul  Lucrări prioritare de extindere a reţelei de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul 
Târgu Secuiesc şi aprobarea  resurselor financiare necesare finalizării implementării proiectului în 
condiţiile în care lucrările nu se termină în perioada eligibilă, până în decembrie 2015, Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 100/2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a 
indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul  Lucrări prioritare de extindere a reţelei de 
alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Târgu Secuiesc şi aprobarea  resurselor financiare 
necesare finalizării implementării proiectului în condiţiile în care lucrările nu se termină în perioada 
eligibilă, până în decembrie 2015, cu 9 voturi pentru şi 3 abţineri (Rákosi János, Szigethy Kálmán şi 
Ilyés Botond). 

Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte pentru 
participare şi declară închise lucrările şedinţei. 

    
 
 
         PREŞEDINTE                     SECRETAR 
        Szigethy Kálmán                               Zátyi Andrei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Întocmit Mátyus Kálmán 
Serviciul adm. publ. loc. 
 


