
 
 

P R O C E S   V E R B A L   NR. 2/2014 
 
Încheiat azi 6 februarie 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, Hegedűs Ferenc, Szabó István, 
Taierling Johann şi Barta Vilmos. 

Lipseşte motivat dl. consilier Veres Botond-Géza 
De asemenea la şedinţă mai participă: domnul primar Bokor Tiberiu, domnul Zátyi 

Andrei secretarul municipiului, d.l Zonda Balázs director şi 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. 1 din data de 16 

ianuarie 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  privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local al 
anului 2013– secţiunea de dezvoltare, din excedentul bugetului local din anii precedenţi al 
Municipiului Tg.Secuiesc  

          2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  
pe anul 2014 
                      3. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării ca venit la bugetul local al 
excedentului rezultat din execuția bugetelor finanțate din venituri proprii pe anul 2013 

4.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Gosp-Com SRL Târgu Secuiesc pe anul 2014  

5. Proiect de hotărâre privind scoaterea din functiune in vederea casării a unor bunuri 
- mijloace  fixe al SC GOSP-COM SRL, Targu Secuiesc 

  6. Proiect de hotărâre cu privire la  numirea  comisiilor pentru evaluarea ofertelor de 
preţ privind achiziţiile publice pe anul 2014 

              7. Proiect de hotărâre privind  darea în folosinţă gratuită a unor spaţii către persoane 
juridice fără scop lucrativ 
        8. Proiect de hotărâre privind punerea la dispozitia proiectului POS Mediu 
Neutralizarea deseurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitaliceasca a terenului  
aferent imobilului in care se implementeaza proiectul din incinta  Spitalului Municipal Tg,Secuiesc 
  9.  Proiect de hotărâre privind acordarea  unor  facilitati  la  transportul  public  local 
pentru elevi in anul 2014  
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            10. Proiect de hotărâre cu privire  la aprobarea  organigramei, al statelor de funcţii al 
aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu 
Secuiesc, valabil pe anul 2014. 
            11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea listei manifestărilor culturale şi sportive 
în aer liber,  pe teritoriul municipiului Târgu Secuiesc, în anul 2014 

B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Întrebări, interpelări 
La propunerea dl primar cu privire la schimbarea ordinii primelor 2 puncte, se modifică 

ordinea de zi astfel. 
        1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe 

anul 2014 
         2. Proiect de hotărâre  privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local al 

anului 2013– secţiunea de dezvoltare, din excedentul bugetului local din anii precedenţi al 
Municipiului Tg.Secuiesc  

 
                     3. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării ca venit la bugetul local al 
excedentului rezultat din execuția bugetelor finanțate din venituri proprii pe anul 2013 

4.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Gosp-Com SRL Târgu Secuiesc pe anul 2014  

5. Proiect de hotărâre privind scoaterea din functiune in vederea casării a unor bunuri 
- mijloace  fixe al SC GOSP-COM SRL, Targu Secuiesc 

  6. Proiect de hotărâre cu privire la  numirea  comisiilor pentru evaluarea ofertelor de 
preţ privind achiziţiile publice pe anul 2014 

              7. Proiect de hotărâre privind  darea în folosinţă gratuită a unor spaţii către persoane 
juridice fără scop lucrativ 
        8. Proiect de hotărâre privind punerea la dispozitia proiectului POS Mediu 
Neutralizarea deseurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitaliceasca a terenului  
aferent imobilului in care se implementeaza proiectul din incinta  Spitalului Municipal Tg,Secuiesc 
  9.  Proiect de hotărâre privind acordarea  unor  facilitati  la  transportul  public  local 
pentru elevi in anul 2014  
            10. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea  organigramei, al statelor de funcţii al 
aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu 
Secuiesc, valabil pe anul 2014. 
            11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea listei manifestărilor culturale şi sportive 
în aer liber,  pe teritoriul municipiului Târgu Secuiesc, în anul 2014 

Supus la vot de către preşedintele de şedinţă, ordinea de zi modificată 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 bugetului 
general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2014 

Pe marginea proiectului de hotărâre au solicitat cuvântul consilierii: 
Dl. Kelemen András arată că având în vedere  că s-au scumpit medicamentele şi spitalul 

municipial primeşte sume mai mici pentru un bolnav internat, spitalul municipal nu va avea fondul 
necesar pentru plata salariilor deşi spitalul funcţionează cu număr de personal redus şi nu va avea 
fondul necesar nici pentru procurarea medicamentelor necesare  

Dl. Balázs Jozsef Atila întreabă de ce există  diferenţă de preţ,  pentru repararea străzilor 
Vásárhelyi Péter şi strada Gării, pe lângă faptul  că suprafaţa calculată în mp unde s-au efectuat 
lucrările, pe strada Gării este mai mică decât în strada Vásárhelyi Péter şi costul totuşi este mult mai 
ridicat. 

D-na Antal Emőke răspunde la întrebare şi explică că lucrările din strada Vásárhelyi 
Péter sunt mai costisitoare deoarece strada necesită mai multă pregătire, începând cu fundaţia. Iar 
strada Gării nu necesită astfel de lucrări.  

Dl. Taierling Johann întreabă cui sunt plătite banii alocaţi pentru reclame şi publicitate 
şi cu sunt destinatesumele prevăzute pentru protocol. 
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Dl. primar răspunde la întrebare, banii pentru reclame sunt plătite societăţilor cu care au 
fost încheiate contracte. Aceste contracte pot fi vizualizate la compartimentul de contabilitate. 
Sumele destinate pentru protocol sunt alocate în special pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate 
cu primirea invitaţilor din oraşele înfrăţite. 

Dl. Balázs Jozsef Atila întreabă de ce sunt alocate în anexa nr. 7, sume pentru 
alimentare cu apa. 

Dl. primar răspunde că această sumă reprezintă cota parte a Consiliului local la proiect. 
Dl. Taierling Johann întreabă, de ce este alocată sumă aşa de mare pentru Casa de 

cultură, cu 70 % mai mult decât în timpul mandatului al celuilalt director.  
Dl. primar răspunde, Casa de cultură nu are director numai şef birou. Alocarea sumei a 

fost stabilită în urma analizei detaliate a cheltuielilor, pentru deplasări, pentru spectacole, pentru 
proiecte. Aceste cheltuieli sunt repartizate estimativ, cifrele sunt informative. 

Dl. Nagy Babos Tamas solicitârn cuvântul, explică că suma alocată cuprinde  
cheltuielile manifestărilor culturale şi sportive şi cheltuieliel pentru funcţionarea Casei de cultură 
“Vigadó” 

    Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de  hotărâre cu privire la aprobarea aprobarea bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 
2014, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 8/2014 cu privire la aprobarea  bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2014, 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 acoperirea 
definitivă a deficitului bugetului local al anului 2013– secţiunea de dezvoltare, din excedentul 
bugetului local din anii precedenţi al Municipiului Tg.Secuiesc  

    Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre cu privire la acoperirea definitivă a deficitului bugetului local al anului 2013– secţiunea de 
dezvoltare, din excedentul bugetului local din anii precedenţi al Municipiului Tg.Secuiesc,  
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 9/2014 cu privire la acoperirea definitivă a deficitului 
bugetului local al anului 2013– secţiunea de dezvoltare, din excedentul bugetului local din anii 
precedenţi al Municipiului Tg. Secuiesc, 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 preluării ca venit la bugetul local al excedentului rezultat din execuția 
bugetelor finanțate din venituri proprii pe anul 2013. 

   Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre  privind aprobarea preluării ca venit la bugetul local al excedentului rezultat din execuția 
bugetelor finanțate din venituri proprii pe anul 2013, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
10/2014 privind aprobarea preluării ca venit la bugetul local al excedentului rezultat din execuția 
bugetelor finanțate din venituri proprii pe anul 2013, cu 16 voturi pentru. 

   Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar  prezintă proiectul 
de hotărâre cu privire la aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Gosp-Com SRL Târgu 
Secuiesc pe anul 2014 şi dă cuvântul dl. Zonda Balazs pentru prezentarea proiectului mai detaliat. 

   Dl. primar propune modificare la pct. 104. Cheltuielile propuse în valoare 64 să fie 
modificate, în valoare de 50 lei, aşa cum s-a propus la şedinţa comisiei de specialitete. 
               Preşedintele şedinţei supune la vot modificarea propusă de dl. primar care este aprobată cu 
16 voturi pentru. 

    Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de  hotărâre cu privire la aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Gosp-Com SRL Târgu 
Secuiesc pe anul 2014, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 11/2014 cu privire la aprobarea  
bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Gosp-Com SRL Târgu Secuiesc pe anul 2014, cu 14 voturi 
pentru şi 2 abţineri (Taierling Johann, Balázs József Atila,). 
                 Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar  prezintă 
proiectul de hotărâre privind scoaterea din functiune in vederea casării a unor bunuri - mijloace  fixe 
al SC GOSP-COM SRL, Targu Secuiesc, şi dă cuvântul dl. Zonda Balazs pentru prezentarea 
proiectului mai detaliat. 
                  Dl. Hegedűs Ferenc propune scoaterea pct. 17. de pe lista propusă spre casare. 
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      Preşedintele şedinţei supune la vot modificarea propusă de dl Hegedűs Ferenc, care este 
aprobată cu 16 voturi pentru. 
      Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de  hotărâre privind scoaterea din functiune in vederea casării a unor bunuri - mijloace  fixe al SC 
GOSP-COM SRL, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 12/2014 privind scoaterea din 
functiune in vederea casării a unor bunuri - mijloace  fixe al SC GOSP-COM SRL cu 16 voturi 
pentru. 

      Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar prezintă 
proiectul de hotărâre cu privire la  numirea  comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ privind 
achiziţiile publice pe anul 2014 

     Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre cu privire la  numirea  comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ privind achiziţiile 
publice pe anul 2014, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 13/2014 cu  privire la  numirea  
comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ privind achiziţiile publice pe anul 2014 cu 16 voturi 
pentru. 

       Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar  prezintă proiectul 
de hotărâre privind  darea în folosinţă gratuită a unor spaţii către persoane juridice fără scop 
lucrativ. 

     Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind  darea în folosinţă gratuită a unor spaţii către persoane juridice fără scop lucrativ, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 14/2014 privind  darea în folosinţă gratuită a unor 
spaţii către persoane juridice fără scop lucrativ cu 16 voturi pentru. 
                 Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar  prezintă 
proiectul de hotărâre privind punerea la dispozitia proiectului POS Mediu Neutralizarea deseurilor 
medicale periculoase rezultate din activitatea spitaliceasca a terenului  aferent imobilului in care se 
implementeaza proiectul din incinta  Spitalului Municipal Tg. Secuiesc. 

    Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind punerea la dispozitia proiectului POS Mediu Neutralizarea deseurilor medicale 
periculoase rezultate din activitatea spitaliceasca a terenului  aferent imobilului in care se 
implementeaza proiectul din incinta  Spitalului Municipal Tg,Secuiesc, Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr. 15/2014 privind  punerea la dispozitia proiectului POS Mediu Neutralizarea 
deseurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitaliceasca a terenului  aferent 
imobilului in care se implementeaza proiectul din incinta  Spitalului Municipal Tg. Secuiesc cu 16 
voturi pentru. 
                 Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar  prezintă 
proiectul de hotărâre privind acordarea  unor  facilitati  la  transportul  public  local pentru elevi în anul 
2014.  
                 Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind acordarea  unor  facilitati  la  transportul  public  local pentru elevi in anul 2014, Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 14/2014 privind  acordarea  unor  facilitati  la  transportul  public  
local pentru elevi în anul 2014 cu 16 voturi pentru.  
    Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar prezintă proiectul 
de hotărâre cu privire la  aprobarea  organigramei, al statelor de funcţii al aparatului de specialitate 
al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabil pe anul 2014. 
   Dl. primar propune ca organigrama să fie modificată aşa cum s-a propus la şedinţa comisiei de 
specialitate, astfel, Compartimentul agricol, protecţia mediului cadastral să fie trecută în  subordinea 
viceprimarului pe lângă Direcţia Poliţiei locale, deorece au activităţi comune.  

  Preşedintele şedinţei supune la vot modificarea propusă de dl. primar care este aprobată cu 
16 voturi pentru. 

  Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de  hotărâre cu privire la aprobarea  organigramei, al statelor de funcţii al aparatului de specialitate 
al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabil pe anul 2014, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 14/2014 cu  privire la aprobarea  organigramei, al 
statelor de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei 
municipiului Târgu Secuiesc, valabil pe anul 2014 cu 16 voturi pentru. 
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 Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar prezintă proiectul 
de hotărâre cu privire la aprobarea listei manifestărilor culturale şi sportive în aer liber pe teritoriul 
municipiului Târgu Secuiesc, în anul 2014. 

  Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de  hotărâre cu privire la aprobarea  listei manifestărilor culturale şi sportive în aer liber,  pe 
teritoriul municipiului Târgu Secuiesc, în anul 2014, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
15/2014 cu  privire la aprobarea  listei manifestărilor culturale şi sportive în aer liber pe teritoriul 
municipiului Târgu Secuiesc, în anul 2014 cu 16 voturi pentru. 
              La Capitolul B – Diverse – la pct. 1 „Întrebări şi interpelări” după ce s-au înscris, au luat 
cuvântul: 

     Dl. Bejan András şi a exprimat mulţumirile pentru spijinul consilierilor acordat pentru 
adoptarea bugetului în special pentru învăţământ, şi a dorit să informeze că guvernul a modificat 
numărul orelor care trebuie predate de către directorii de şcoli. Este obligatorie ca  directorii să aibă 
14 ore predate pe săptămână. Astfel unii profesori rămân fără catedră şi mulţi directori au intenţia de 
a demisiona din funcţie. Pentru cheltuielile cu salariile se preconizează o acoperire în procent de 80 
%. 

     Dl. Balázs József Atila ţine să asigure pe dl. manager Kelemen Andrei de sprijinul 
locutorilor din comuna Ojdula în înfiinţarea fundaţiei pentru sprijinirea funcţionării Spitalului 
Muncipal. 

    Dl. Keleman Andrei, într-adevăr este absolut necesar acest sprijin din partea unei fundaţii, 
care este vital pentru supravieţuirea spitalului în actualele condiţii economice. Mulţumeşte pentru 
sprijinul acordat de către agenţi economici în anul 2013, angajaţilor primăriei şi nu în ultimul rând 
celor din Ojdula, care şi până în prezent l-au ajutat cu material de construcţii lemnos. 

      Dl. primar Bokor Tiberiu ţine să amintească celor prezenţi, că suntem într-o perioadă a 
petiţiilor. S-au depus mai multe petiţii, dintre care unul a fost redirecţionat către conducerea SC 
Gosp-Com SRL, al căror reprezentaţi sunt prezenţi şi o roagă pe doamna consilier juridic să 
iformeze consilierii despre conţinutul răspunsului dat locuitorilor din str. Bethlen în legătură cu 
nemulţumirile lor. D.na consilier juridic dă citire răspunsului formulat, arătând că acea petiţie a fost 
depusă şi la sediul societăţii comerciale. 

       În continuare dl. Primar doreşte să afle punctul de vedere al consilierilor într-o problemă 
la care ar trebui angajat un avocat, dat fiind importanţa şi complexitatea speţei. Este vorba despre o 
acţiune în revendicare a terenului pe care este construit SC New Fashion SA, care a fost atribuit 
reclamanţilor la rejudecarea cauzei în fond şi am dori să facelâm apel la sentinţă, cauza fiind 
suspendată pentru introducerea în cauză a moştenitorilor unuia dintre reclamanţi, între timp decedat, 
şi acest lucru se tergiversează de către reclamanţi, lor convenind soluţia dată în acest moment de 
către instanţă. Solicită punctul de vedere a consilierilor, dacă să facă demersuri pentru contactarea 
unor avocaţi, care să preia cauza, ştiind că angajarea trebuie aprobat de către consiliul local. 

      Dl. Keleman Andrei este de părere că trebuie făcut totul ca acest teren să rămână în 
proprietatea municipiului şi implicit să rămânem acţionari la societatea comercială respectivă. 

       Dl. Szigthy Kálmán îşi exprimă sprijinul său pentru angajarea unui avocat. 
       Dl. Balázs József Atila este de părere că trebuie acceptat hotărârea instanţei şi întreabă 

dacă dl. primar a luat contact cu reclamanţii pentru ai propune un eventual schimb de teren acestora. 
       Dl. primar a arătat că nu a făcut paşi în acest sens, acum este încă prematur să negociem, 

când ştim că noi avem dreptate. 
                 Supus la vot, majoritatea consilierilor sunt pentru angajarea unui apărător în cauză, 
împotriva fiind consilierii Taierling Johann, Balázs Jozsef Atila şi Ilyés Botond. 
                 Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte pentru 
participare şi declară închise lucrările şedinţei. 

     
      PREŞEDINTE                     SECRETAR 
       Lukács László                                       Zátyi Andrei 

 
 
 
Întocmit Szabó Erzsébet 
Serviciul adm. publ. loc. 


