
 
 

P R O C E S   V E R B A L   NR. 6/2014 
 
Încheiat azi 22 mai 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. 

284/2014. 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 16 consilieri convocaţi, sunt prezenţi 15: Kelemen Andrei, 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 nemotivat domnul consilier Veres Botond-Géza. 
De asemenea la şedinţă mai participă: domnul primar Bokor Tiberiu, domnul Zátyi 

Andrei secretarul municipiului, dl. Zonda Balázs directorul 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 procesele verbale nr. 4 şi 5 din 

data de 17 respectiv  28 aprilie 2014. 
Dl. secretar prezintă procesele verbale. 
Nefiind observaţii preşedintele şedinţei supune la vot procesele verbale, care au fost 

aprobate cu 15 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 constatarea încetării de drept a mandatului de consilier 

local al domnului István Zoltán şi referatul constatator 
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului 

Molnár Lajos Zoltán 
3. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului  general  al municipiului  Târgu 

Secuiesc  pe anul 2014 
4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de execuţie a  bugetului general al 

municipiului  Târgu Secuiesc  pe trimestrul I 2014 
5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului  de 

venituri şi cheltuieli al S.C. Gosp-Com SRL  pe anul 2013 
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Gosp 

Com SRL  pe anul 2014 
7. Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiei speciale pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii aprobarea asocierii  între municipiul 

Târgu Secuiesc, prin Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc şi Asociaţia Sportivă KSE, 
secţia tenis,  în vederea exploatării şi întreţinerii bazei sportive cuprinzând terenul de tenis, situat în 
municipiul Târgu Secuiesc, Parcul Molnár Józsiás 

B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Întrebări, interpelări 
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Dl. primar propune introducerea pe ordinea de zi a unui proiect de hotărâre care a fost 
avizat favorabil de către Comisia pentru economie, administrarea publică locală şi juridică şi anume 
proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului şi cheltuielilor legate de proiectul Crearea unui 
Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică în municipiul Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
aprobarea asigurării contribuţiei de 2% din cheltuielile eligibile, asigurării cheltuielilor neeligibile si 
neprevăzute, a resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/ 
decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Supus la vot propunerea a fost acceptată cu 15 voturi pentru. 
Astfel ordinea de zi se prezintă în felul următor: 
A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier 

local al domnului István Zoltán 
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului 

Molnár Lajos Zoltán 
3. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului  general  al municipiului  Târgu 

Secuiesc  pe anul 2014 
4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de execuţie a  bugetului general al 

municipiului  Târgu Secuiesc  pe trimestrul I 2014 
5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului  de 

venituri şi cheltuieli al S.C. Gosp-Com SRL  pe anul 2013 
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Gosp 

Com SRL  pe anul 2014 
7. Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiei speciale pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii aprobarea asocierii  între municipiul 

Târgu Secuiesc, prin Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc şi Asociaţia Sportivă KSE, 
secţia tenis,  în vederea exploatării şi întreţinerii bazei sportive cuprinzând terenul de tenis, situat în 
municipiul Târgu Secuiesc, Parcul Molnár Józsiás 

9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului şi cheltuielilor legate de proiectul 
Crearea unui Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică în municipiul Târgu Secuiesc, judeţul 
Covasna, aprobarea asigurării contribuţiei de 2% din cheltuielile eligibile, asigurării cheltuielilor neeligibile 
si neprevăzute, a resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/ 
decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale 

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 15 voturi 

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

hotărâri. 
  La pct. 1 se dă cuvântul domnului primar care prezintă proiectul de hotărâre privind 

constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului István Zoltán. 
 Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  

hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului István 
Zoltán. Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 43/2014 privind constatarea încetării de drept a 
mandatului de consilier local al domnului István Zoltán, cu 15 voturi pentru. 

     În cadrul punctului 2 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind validarea 
mandatului de consilier local al domnului Molnár Lajos Zoltán.  

     Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Molnár Lajos Zoltán,  Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 44/2014 privind validarea mandatului de consilier local al 
domnului Molnár Lajos Zoltán, cu 15 voturi pentru. 

În urma votului exprimat de către membrii consiliului local, preşedintele de şedinţă invită 
pe domnul consilier să depună jurământul. 
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Dl. Molnár Lajos Zoltán cu mâna aşezată pe constituţia României şi pe biblie, dă citire 
textului jurământului. 

După semnarea jurământului în faţa preşedintelui de şedină, acesta în felicită pe 
proaspătul consilier local, îi doreşte o activitate rodnică în aceasă calitate şi arată că numărul 
consilierilor cu drept de vot în sală este 16. 

     Se trece la punctul 3 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. 45/2014 cu privire la rectificarea bugetului  general  al 
municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2014, 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 contului de execuţie a  bugetului general al municipiului  Târgu 
Secuiesc  pe trimestrul I 2014. 

    Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre cu privire la aprobarea contului de execuţie a  bugetului general al municipiului  Târgu 
Secuiesc  pe trimestrul I 2014, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 46/2014 cu privire la 
aprobarea contului de execuţie a  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe trimestrul I 
2014, 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 contului de execuţie a bugetului  de venituri şi 
cheltuieli al S.C. Gosp-Com SRL  pe anul 2013. 

Dl. Balázs JózsefAttila întreabă care este situaţia cu autospecialele societăţii cu care se 
transportă gunoiul şi în cazul în care există autospeciale închiriate se poate ştie şi firma de la care 
este închiriat. 

Dl. Zonda Balázs, directorul societăţii arată că 2 autospeciale sunt în proprietatea 
consiliului local şi se plăteşte o taxă de închiriere, 3 autospeciale sunt în proprietatea societăţii  iar 
una este închiriată de la o societate din Târgu Mureş.  
      Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de  hotărâre cu privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului  de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Gosp-Com SRL  pe anul 2013, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 47/2014 cu privire la 
aprobarea contului de execuţie a bugetului  de venituri şi cheltuieli al S.C. Gosp-Com SRL  pe anul 
2013, cu 16 voturi pentru. 

      Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar prezintă 
proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Gosp Com SRL  pe 
anul 2014. 

Dl. Lukács László întreabă de ce pe lista de investiţii un program de evidenţă facturi este 
trecut cu suma de 33.940 lei. Consideră că această sumă este exagerată pentru un program de 
utilizatori. 

Dl. Zonda Balázs arată că la ora actuală se lucrează cu 3 programe care nu mai pot fi 
actualizate iar programul pe care doreşte să achiziţioneze este un program complex de gestiune cu 
ajutorul căruia se va putea realiza atât contabilitatea cât şi evidenţa facturării mult mai eficient. 

Dl. Ilyés Botond arată că a fost căutat de mai mulţi localnici şi că este nemulţumit şi el de 
faptul că punctul de sortare a gunoiului a fost amenajat în imediata apropiere a unor locuinţe creând 
astfel inconveniente pentru locuitorii de acolo prin miros şi mizerie care purtată de vânt ajunge în 
grădinile gospodăriilor învecinate. 

Dl. Zonda Balázs arată că înainte de transport gunoiul menajer trebuie sortat altfel nu se 
permite transportul acestora. Este vorba doar de un punct de lucru pentru sortarea gunoiului 
amenajat temporar până când staţia de sortare va fi construit. Vor încerca împiedicarea răspândirii 
mizeriei de către vânt prin amenajarea unor pereţi despărţitori. 

Domnul primar arată că lucrările de închidere a platformei de gunoi din oraş sunt în curs 
de desfăşurare. Până la sfârşitul anului se va termina şi construirea şi amenajarea staţiei de sortare a 



 4

gunoaielor iar până atunci cere răbdarea şi înţelegerea locuitorilor din zonă. 
     Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  

hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Gosp Com SRL  pe anul 2014, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 48/2014 privind rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al SC Gosp Com SRL  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 reorganizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc. 

     Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind reorganizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 49/2014 privind reorganizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, cu 16 voturi pentru. 

     Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar prezintă proiectul 
de hotărâre privind aprobarea asocierii aprobarea asocierii  între municipiul Târgu Secuiesc, prin 
Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc şi Asociaţia Sportivă KSE, secţia tenis,  în vederea 
exploatării şi întreţinerii bazei sportive cuprinzând terenul de tenis, situat în municipiul Târgu 
Secuiesc, Parcul Molnár Józsiás. 

Dl. Hegedűs Ferenc arată că la şedinţa Comisiei pentru economie, administrarea publică 
locală şi juridică sa stabilit o perioadă de 6 luni, perioadă care în funcţie de necesităţi se va putea 
prelungi. 

     Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind aprobarea asocierii aprobarea asocierii  între municipiul Târgu Secuiesc, prin 
Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc şi Asociaţia Sportivă KSE, secţia tenis,  în vederea 
exploatării şi întreţinerii bazei sportive cuprinzând terenul de tenis, situat în municipiul Târgu 
Secuiesc, Parcul Molnár Józsiás, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 50/2014 privind 
aprobarea asocierii aprobarea asocierii  între municipiul Târgu Secuiesc, prin Consiliul Local al 
municipiului Târgu Secuiesc şi Asociaţia Sportivă KSE, secţia tenis,  în vederea exploatării şi 
întreţinerii bazei sportive cuprinzând terenul de tenis, situat în municipiul Târgu Secuiesc, Parcul 
Molnár Józsiás, cu 16 voturi pentru. 

    Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar prezintă proiectul 
de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului şi cheltuielilor legate de proiectul Crearea unui Centru 
Naţional de Informare şi Promovare Turistică în municipiul Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, aprobarea 
asigurării contribuţiei de 2% din cheltuielile eligibile, asigurării cheltuielilor neeligibile si neprevăzute, a 
resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/ decontării 
ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

     Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre cu privire la aprobarea proiectului şi cheltuielilor legate de proiectul Crearea unui Centru Naţional 
de Informare şi Promovare Turistică în municipiul Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, aprobarea asigurării 
contribuţiei de 2% din cheltuielile eligibile, asigurării cheltuielilor neeligibile si neprevăzute, a resurselor 
financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a 
cheltuielilor din instrumente structurale, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 51/2014 cu privire 
la aprobarea proiectului şi cheltuielilor legate de proiectul Crearea unui Centru Naţional de Informare şi 
Promovare Turistică în municipiul Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, aprobarea asigurării contribuţiei de 2% 
din cheltuielile eligibile, asigurării cheltuielilor neeligibile si neprevăzute, a resurselor financiare necesare 
implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din 
instrumente structurale, cu 16 voturi pentru. 

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

      Dl. Taierling Johann arată că dl. Izsák Balázs din partea Consiliului Naţional Secuiesc a 
depus la fiecarea primărie o adresă prin care solicită iniţierea unui proiect de hotărâre cu privire la 
organizarea unui referendum în legătură cu reorganizarea judeţelor. Întreabă pe domnul primar dacă 
are intenţia de a iniţia un astfel de proiect deoarece dacă nu, o va face el. 
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Domnul primar arată că nu are cunoştiinţă de aceea adresă însă proiectul de hotărâre poate 
fi iniţiat şi de către oricare dintre consilierii locali iar dacă va primi înaintea şedinţei viitoare 
proiectul va propune pe proiectul ordinii de zi. 

      Dl. Balázs József Attila întreabă dacă odată cu reabilitarea reţelelor de canalizare din oraş 
se va rezolva şi problema apei reziduale din canalul existent la ieşirea din oraş deoarece în funcţie 
de vreme mirosul degajat este insuportabil. Deasemenea arată că pe str. Szőcs József au fost marcate 
locurile de parcare de către angajaţii SC City Parking SRL însă în loc de 70 de parcări cât au fost 
trecute în contract a fost amenajat 87 de parcări. Întreabă dacă societatea a respectat contractul sau 
nu. 

Domnul primar arată că canalul despre care vorbeşte domnul consilier este doar pentru ape 
pluviale deşi are cunoştiinţă că la ora actuală este folosit şi pentru ape reziduale. După terminarea 
lucrărilor de canalizare va putea fi folosit numai pentru destinaţia pentru carte a fost construit. În 
ceea ce priveşte locurile de parcare în HCL a fost trecut o estimare a numărului de parcări urmând 
ca după marcarea acestora numărul lor să fie modificat şi în contract. 

Dl. Taierling Johann întreabă dacă au modificat HCL sau contractul încheiat în acest sens. 
Domnul primar arată că în Regulament este prevăzut şi există posibilitatea ca aceste 

probleme să fie actualizate din 3 în 3 luni. În contract a fost trecut un număr aproximativ de parcări 
însă este posibil ca acest număr să nu se schimbe deoarece în unele locuri pot fi marcate mai multe 
parcări în alte locuri mai puţin faţă de numărul care a fost estimat. 

Dl. Taierling Johann întreabă dacă există posibilitatea actualizării numărului de parcări din 
3 în 3 luni, vor discuta şi despre suma pe care plăteşte societatea pentru fiecare parcări. 

Dl. Derzsi Gyula arată că societatea plăteşte după numărul de parcări folosite. Astfel dacă 
numărul parcărilor după marcare va fi mai mare, suma plătită va fi corigată la acest număr.  

      Dl. Lukács László întreabă când se vor termina lucrările pe str. Gării. Deasemenea arată că 
are cunoştiinţă despre faptul că există o hotărâre judecătorească irevocabilă pentru îndepărtarea 
steagurilor secuieşti de pe clădirea promăriei ţi din centrul piaţii Gabor Aron şi este de acord ca 
acesta să fie înlăturat de pe clădirea primăriei însă consideră că dacă este posibil în centrul oraşului 
să fie lăsate deoarece este domeniu public şi nu interzice nimic ca pe un domeniu public nu pot fi 
arborate aceste steaguri. Propune organizarea unei manifestări de protest împotriva măsurilor 
dispuse de instanţele judecătoreşti. 

      Domnul primar arată că lucrările trebuiau să fie terminate pe str. Gării încă la finele anului 
trecut. Există însă divergenţe de opinie între proiectant şi societatea executoare. Există o diferenţă 
de nivel de cca. 10 cm iar din această cauză nu se poate stabili dacă canalizarea executată ar fi 
funcţionabil sau nu. Din această cauză trebuie aşteptat până când lucrările de canalizare se vor 
termina şi pe străzile Fabricii şi 1 Decembrie 1918 şi conductele de canalizare vor fi legate. 
Mulţumeşte şi pe această cale locuitorilor din str. Gării pentru răbdare şi înţelegere. Există şi un 
proiect depus pentru reabilitarea completă a străzii, trebuie aşteptat dacă acel proiect va fi declarat 
câştigător. Dacă nu vor începe lucrările de reparaţie din forţe proprii alocând suma necesară din 
bugetul local. Măsurile stabilite de hotărârea judecătorească se referă atât la înlăturarea steagurilor 
secuieşti arborate în centrul oraşului cât şi la înlăturarea steagului de pe clădirea primăriei. 
Nerespectarea acestor măsuri ar conduce la plata unor amenzi zilnice de 20% din suma salariului 
mediu pe ţară timp de 30 de zile după care închisoare de la 6 luni la 3 ani. Astfel vor respecta cele 
înscrise în hotărâre dar vor cauta o altă locaţie pentru arborarea steagurilor şi vor organiza şi o 
serbare pentru data la care se vor arbora acele steaguri.  

      Dl. Szigethy Kálmán arată că pe str. Grădiniţei şi pe str. Trandafirului deşi au terminat 
lucrările, calitatea acestora lasă de dorit deoarece unde au efectuat canalizări pentru ape pluviale 
drumul refăcut sa surpat deja. 

Domnul primar arată că se va deplasa la faţa locului iar oricum lucrările nu vor fi preluate 
dacă nu au fost efectuate corespunzător.   

      Dl. Kelemen Andrei arată că situaţia financiară a spitalului a rămas neschimbată, suma 
alocată din bugetul de stat după repartizări este insuficientă. Instituţia Prefectului a depus o sesizare 
la HCL privind asocierea primăriilor în vederea înfiinţării asociaţiei care ar fi putut ajuta spitalul 
municipal. Au reuşit din forţe proprii să amenajeze o parcare în curtea spitalului, era vorba că 
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consiliul local va ajuta la finalizarea acestei parcări. Ar avea nevoie de asfalt sau de pavaj pentru a 
putea termina lucrările. 

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

     
      PREŞEDINTE                     SECRETAR 
        Szabó István                                       Zátyi Andrei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit Mátyus Kálmán 
Serviciul adm. publ. loc. 


