
 
 

P R O C E S   V E R B A L   NR. 7/2014 
 
Încheiat azi 26 iunie 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. 

330/2014. 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, 
Balázs Jozsef-Atila, Veres Botond-Géza şi Szabó István. 

Lipsesc nemotivat consilierii: Kelemen Andrei, Györke Cristina-Denisa, Barta Vilmos, 
Hegedűs Ferenc şi Taierling Johann. 

De asemenea la şedinţă mai participă: domnul primar Bokor Tiberiu, domnul Zátyi 
Andrei secretarul municipiului, dl. Szima Csaba preşedintele Consiliului Naşional Secuiesc, dl. 
Péter János, vicepreşedintele Consiliului Naţional Secuiesc, responsabilii săteşti, şefii de 
compartimente şi reprezentanţii mas-media. 

Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local sunt publice. 
Întrucât mandatul preşedintelui de şedinţă dl. Szabó István a expirat, se solicită 

propuneri pentru alegerea unui preşedinte de şedinţă, care să conducă şedinţele consiliului local. 
Este propus dl. Rákosi János, 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 11 voturi pentru. Consilieriul în cauză nu a 

votat. 
Consiliul local a adoptat astfel Hotărârea nr. 52/2014 privind alegerea preşedintelui de 

şedinţă, în persoana consilierului Rákosi János, cu 17 voturi pentru. 
Preşedintele şedinţei invită pe dl. secretar să prezinte procesul verbal nr. 6 din data de  

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

cu 12 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 aprobarea repartizării unei locuinţe din fond locativ 

de stat, din afara  Tabelului nominal cu ordinea de  prioritate 
2. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare 

şi alipire două apartamente 
3. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare 

şi dezlipire teren în două parcele 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.3/2014 privind închirierea prin 

licitaţie publică deschisă a unor spaţii din incinta Sălii Polivalente 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea  HCL nr.86/2013 privind 

aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul 
Târgu Secuiesc 
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6. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea taxei speciale, pentru ocuparea domeniului 
public, cu ocazia organizării târgului în perioada “Zilele Târgu Secuiesc – Őszi Sokadalom” pentru 
anul 2014 

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 modificarea 
şi completarea  HCL nr. 57/2001 cu privire la  însuşirea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
municipiului Târgu Secuiesc. 

Supus la vot de către preşedintele de şedinţă propunerea a fost acceptată cu  12 voturi 
pentru. 

Astfel ordinea de zi se prezintă în felul următor: 
A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
1. Proiect de hotărâre cu privire  la aprobarea repartizării unei locuinţe din fond locativ 

de stat, din afara  Tabelului nominal cu ordinea de  prioritate 
2. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare 

şi alipire două apartamente 
3. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare 

şi dezlipire teren în două parcele 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.3/2014 privind închirierea prin 

licitaţie publică deschisă a unor spaţii din incinta Sălii Polivalente 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea  HCL nr.86/2013 privind 

aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul 
Târgu Secuiesc 

6. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea taxei speciale, pentru ocuparea domeniului 
public, cu ocazia organizării târgului în perioada “Zilele Târgu Secuiesc – Őszi Sokadalom” pentru 
anul 2014 

7. Proiect 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 

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 12 voturi 

pentru. 
Dl. Lukács László propune ca înaintea discutării proiectelor de hotărâri să se dea 

cuvântul reprezentanţilor Consiliului Naţional Secuiesc pentru a asculta punctul de vedere în 
legătură cererea iniţiată de dânşii cu privire la adoptarea unei hotărâri privind unele măsuri cu 
privire la apărarea unor interese legitime ale locuitorilor din municipiul Târgu Secuiesc. 

Propunerea este aprobată cu 12 voturi pentru. 
Se dă cuvântul dl.-ui Péter János, vicepreşedintele Consiliului Naţional Secuiesc care 

arată că la toate primăriile din judeţele Covasna şi Harghita au depus cerere pentru adoptarea unei 
hotărâri elaborat de către CNS care se referă la solicitarea unui statut autonom pentru această 
regiune. Are cunoştiinţă că 15 consilii locale au adoptat deja această hotărâre care consideră că 
corespunde şi din punct de vedere juridic. Este important ca şi Consiliul local din Târgu Secuiesc să 
adopte această formă a proiectului deoarece şi celelalte consilii au adoptat la fel. 

Dl. Lukács László arată că au citit materialul şi gruparea politică PCM-MPP sprijină 
iniţiativa Consiliului Naţional Secuiesc însă consideră că în forma prezentată nu poate fi votată 
dooarece conţine mai multe greşeli juridice. Este de părere că consiliul local nu poate adopta o 
petiţie, solicitările formulate Guvernului României ar putea fi aprobate eventual sub forma unui 
memorandum. Propune ca din fiecare grupare politică să fie desemnat câte un consilier care vor 
analiza proiectul de hotărâre iar după ce vor ajunge la înţelegere şi cu consilierul juridic asupra 
textului hotărârii proiectul de hotărâre să fie depus, avizate de către biroul de specialitate şi comisia 
de specialitte a consiliului local, api pus pe ordinea de zi a priei şedinţe a consiliului local şi supus la 
vot. 
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Dl. Szigethy Kálmán arată că varianta proiectului de hotărâre elaborat de el nu diferă 
prea mult faţă de cel prezentat de Consiliul Naţional Secuiesc, este vorba doar de faptul că în loc de 
petiţie se adoptă un memorandum iar în forma aceasta a fost adoptată hotărârea şi în alte localităţi. 

Dl. Balázs József Attila arată că gruparea politică PPMT-EMNP sprijină Consiliul 
Naţional Secuiesc şi consideră că hotărârea trebuie adoptată încă la această şedinţă în forma 
prezentată de dl. Péter János. 

Dl. Primar arată că toţi consilierii sprijină această iniţiativă şi sunt de acord principiile 
enumerate însă în forma actuală proiectul de hotărâre conţine o serie de greşeli formale şi juridice. 
Este de părere că oricum hotărârea va fi atacată la contencios administrativ însă trebuie înlăturat 
greşelile pentru a lăsa cât mai puţine căi de atac în textul hotărârii. Susţine propunerea dl.-ui Lukács 
László ca din fiecare grupare politică câte un consilier să analizeze şi să reformuleze proiectul de 
hotărâre care ar putea fi iniţiat tot de aceşti 3 consilier, trimiţând astfel şi un mesaj către comunitate 
precum că în problemele minorităţilor există înţelegere. 

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 
repartizării unei locuinţe din fond locativ de stat, din afara  Tabelului nominal cu ordinea de  
prioritate. 

    Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre cu privire  la aprobarea repartizării unei locuinţe din fond locativ de stat, din afara  
Tabelului nominal cu ordinea de  prioritate, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 53/2014 cu 
privire  la aprobarea repartizării unei locuinţe din fond locativ de stat, din afara  Tabelului nominal 
cu ordinea de  prioritate, cu 12 voturi pentru. 

    În cadrul punctului 2 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind însuşirea 
documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire două apartamente.  

    Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire două 
apartamente,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 54/2014 privind însuşirea documentaţiei 
tehnice cadastrale de identificare şi alipire două apartamente, cu 12 voturi pentru. 

    Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar prezintă proiectul 
de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire teren în 
două parcele. 

    Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire teren în două 
parcele, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 55/2014 privind însuşirea documentaţiei 
tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire teren în două parcele, cu 12 voturi pentru. 

    Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar  prezintă proiectul 
de hotărâre privind modificarea HCL nr.3/2014 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a 
unor spaţii din incinta Sălii Polivalente. 

    Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind modificarea HCL nr.3/2014 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unor 
spaţii din incinta Sălii Polivalente, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 56/2014 privind 
modificarea HCL nr.3/2014 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unor spaţii din 
incinta Sălii Polivalente, cu 12 voturi pentru.  

Soseşte domnul consilier Taierling Johann, astfel numărul consilierilor cu drept de vot în 
sală este 13. 
                 Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar  prezintă 
proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea  HCL nr.86/2013 privind aprobarea 
Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Târgu 
Secuiesc. 

Dl. Taierling Johann arată că a remarcat şi la şedinţa Comisiei pentru economie că în 
cererea depusă de către locatari se vorbea despre faptul că vor primi în folosinţă în mod gratuit 
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parcările în cazul în care o amenajează din forţe proprii. Este de acord cu proiectul de hotărâre dar 
ar trebui găsit o soluţie pentru alocarea acestor locuri de parcări în mod gratuit. 

Dl. Lukács László arată că nu există reglementări asupra numărului locurilor de parcare 
care vor fi amenajate de către asociaţiile de proprietari. 

Dl. Rákosi János arată că o asemenea investiţie de a amenaja locuri de parcare este greu 
de controlat, nu se va ştie cu exactitate valoarea investiţiei cu care ar trebui compensată valoarea 
taxei de închiriere. Eventual ar putea fi modificat textul hotărârii ca în primul an după amenajarea 
parcărilor acestea să fie atribuite gratuit locuitorilor care au amenajat. 

Dl. Derzsi Gyula întreabă dacă la o solicitare a unei asociaţii de proprietari vor fi mai 
mulţi locuitori decât locuri de parcare amenajate cum se va decide la cine se atribuie în mod gratuit 
parcarea. 

Dl. Primar arată că hotărârea se va aplica doar la asociaţiile de proprietari înregistrate în 
mod legal. Este de acord cu părerea dl.-ui Rákosi János că investiţiile de acest gen vor fi greu de 
evaluat mai mult nu ştie dacă din punct de vedere juridic se poate atribui în mod gratuit porţiuni ale 
domenului public. Regulamentul se referă la atribuirea locurilor de parcare prin licitaţie, dacă vor 
aloca în mod gratuit locuri de parcare va trebui modificat mai multe prevederi din regulament. 

Dl. Lukács László arată că trebuie analizat tot regulamentul pentru a putea efectua 
modificările dorite şi propune ca până atunci proiectul de hotărâre să fie scos de pe ordinea de zi. 

Dl. Balász József Attila arată că hotărârea trebuie adoptată în forma prezentată pentru a 
nu împiedica asociaţia de proprietari să înceapă lucrările de amenajare a locurilor de parcare dacă 
doreşte iar eventualele modificări vor putea fi votate la o altă şedinţă a consiliului local. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea dl.-ui Lukács László de a scoate 
proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi, propunere respinsă cu 4 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 
7 abţineri. 
      Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de  hotărâre privind modificarea şi completarea  HCL nr.86/2013 privind aprobarea Regulamentului 
de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 57/2014 privind modificarea şi completarea  HCL nr.86/2013 
privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din 
municipiul Târgu Secuiesc, cu 9 voturi pentru şi 4 abţineri. 

      Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar prezintă 
proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea taxei speciale, pentru ocuparea domeniului public, cu 
ocazia organizării târgului în perioada “Zilele Târgu Secuiesc – Őszi Sokadalom” pentru anul 2014. 

Dl. Balázs József Attila întreabă dacă manifestarea va fi organizată de către persoanele 
care au organizat şi anul trecut. Deasemenea întreabă la ce fel de cheltuieli se referă concret cele 
enumerate în anexa hotărârii cum ar fi de exemplu cheltuielile de personal, cheltuieli privind 
convorbirile telefonice sau închirieri săli. 

Dl. Primar arată că mai mult ca sigur vor fi acelaşi organizatori ca şi în anul precedent 
deoarece a fost mulţumit de munca depusă de către aceştia. Regulamentul din anexa hotărârii 
stabileşte acele cheltuieli care vor putea fi efectuate din încasarea taxelor speciale. La contabilitate 
se poate verifica inclusiv cheltuielile totale ale organizării zilelor Târgu Secuiesc din anul trecut. 

Dl. Balázs József Attila arată că şi în bugetul local a fost alocat o sumă considerabilă 
pentru organizarea acestor zile. 

Dl. Taierling Johann arată că zilele oraşului are deja o tradiţie, mulţi ani la rând a fost 
organizat de către persoane pricepute din oraş, nu înţelege de ce trebuie implicat în organizare 
persoane din Sfântu Gheorghe. 

Dl. Rákosi János arată că cele relatate nu au nici o legătură cu proiectul de hotărâre şi să 
rămână la discutarea celor înscrise în proiect, celelalte remarci se vor discuta în cadrul interpelărilor. 

Dl. primar arată că 90% dintre organizatori sunt din oraş, deasemenea şi majoritatea 
formaţiilor sunt promovate din oraş, 2-3 persoane sunt din Sfântu Gheorghe dar nu este interesat de 
unde sunt până când îşi efectuează sarcinile cu profesionalism. 

Dl. Bejan András arată că şi anul acesta organizarea va vi ajutată de tinerii din oraş ca şi 
anul trecut, oricine se poate alătura organizării deoarece ceea ce contează este să fie un eveniment 



 5

de calitate. Se pare că consilierii grupării politice PPMT-EMNP se leagă de orice la fiecare şedinţă 
de consiliu însă până la ora actuală nu au elaborat nici un proiect de hotărâre viabil. 

Dl. Nagy Babos Tamás arată că şi el a luat parte la organizarea zilelor de anul trecut cu un 
grup mare de elevi din oraş, ceea ce se poate realiza la nivel local vor face şi anul acesta. 

Dl. Taierling Johann arată că acest eveniment are un buget serios şi are dreptul să întrebe 
la ce se va cheltui, fiind vorba de sume mari nu este indiferent la cine se plăteşte. 

Dl. Lukács László arată că nu este uşor să organizezi un astfel de eveniment care ţine mai 
multe zile însă proiectul de hotărâre se referă la stabilirea de taxe speciale. Dacă cineva este 
interesat se poate solicita de la contabilitate toate cheltuielile care au fost efectuate anul trecut. 

     Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de  hotărâre cu privire la stabilirea taxei speciale, pentru ocuparea domeniului public, cu ocazia 
organizării târgului în perioada “Zilele Târgu Secuiesc – Őszi Sokadalom” pentru anul 2014, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 58/2014 cu privire la stabilirea taxei speciale, pentru 
ocuparea domeniului public, cu ocazia organizării târgului în perioada “Zilele Târgu Secuiesc – 
Őszi Sokadalom” pentru anul 2014, cu 13 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 13 voturi 
pentru. 
              La Capitolul B – Diverse – la pct. 1 „Întrebări şi interpelări” după ce s-au înscris, au luat 
cuvântul: 

     Dl. Szigethy Kálmán întreabă dacă va exista hotărâre privind asocierea cu Asociaţia 
Unităţilor din Industria Hotelieră şi Restaurante din Sfântu Gheorghe. 

     Dl. Derzsi Gyula arată că la solicitarea consilierilor grupării politice PPMT-EMNP au 
modificat cândva o hotărâre cu privire la valorificarea materialulul lemnos şi au prevăzut o cantitate 
de lemne care ar trebui scos la vânzare populaţiei. Arată că materialul lemnos a fost transportat la 
gospodăria comunală şi roagă consilierii care au iniţiat ideea să elaboreze un regulament pentru cine 
şi în ce condiţii să se facă vânzarea. 

Dl. Rákosi János arată că locuitorii din satul Săsăuşi au început din forţe proprii să 
renoveze biserica din sat. Dacă există posibilitate ar trebui ca şi Consiliul local să-i ajute aşa cum a 
făcut şi la renovarea bisericii din str. Bem József. Preotul a depus un proiect şi la Consiliul Judeţean, 
nu au pretenţii la o anumită sumă ci fiecare cu cât poate să ajute. Pe str. Curtea nr. 13 există a 
familie care trăieşte în condiţii mizerabile, a fost reclamat deja de mai mulţi vecini din cauza 
mirosului insuportabil. Crede că nu aplicarea unor amenzi este soluţia ci ar trebui să se facă o 
curăţenie în curtea familiei cu consimţământul acesteia şi să se construiească un grup sanitar în 
curte. Pe str. Vásárhelyi Péter apa pluvială curge în pivniţa locuitorilor care sunt de părere că pe 
stradă nu s-au depus conducte pentru drenarea apei pluviale. 

      Dl. primar Bokor Tiberiu arată că proiectul hotărârii de asociere va fi dezbătut la şedinţa 
următoare al Consiliului local dar aceasta se va referi doar la alimentaţia publică în perioada zilelor 
oraşului. Nu a fost căutat încă în legătură cu biserica din satul Săsăuşi trebuie să se intereseze în 
mod concret despre ce este vorba. Pe str. Vásárhelyi Péter au început lucrările de 2 ani. Reţeaua de 
canalizare a fost terminată ceea de apă potabilă în procent de 90%. Săptămâna trecută au început 
deja lucrările de pavaj şi speră că în 2 săptămâni îl vor termina. Există în zonă 3 conducte pentru 
apa pluvială care vor fi legate în aşa fel încît se va rezolva problema şi în str. Vásárhelyi P. 

Dl. Derzsi Gyula arată că are cunoştiinţă despre situaţia din str. Curtea nr 13, însă dat fiind 
faptul că este vorba de un imobil care este proprietate privată vor putea efectua orice lucrări numai 
dacă primesc solicitare din partea proprietarului. Nu pot intra pe un teren particular nici pentru a 
efectua curăţenie. 
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               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 
Serviciul adm. publ. loc. 


