
 
P R O C E S   V E R B A L   NR. 7/2015 

 
Încheiat azi 28 mai 2015 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. 

307/2015. 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 14: Molnár Zoltán, Babós Botond, Derzsi 

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

Lipsesc nemotivat consilierii: Nagy-Babos Tamás, Györke Cristina-Denisa și Kelemen 
Andrei. 

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. 
Preşedintele şedinţei invită pe dl. secretar să prezinte procesul verbal nr. 6 data de 30 

aprilie 2015. 
Dl. secretar prezintă procesul verbal. 
Nefiind observaţii preşedintele şedinţei supune la vot procesul verbal, care a fost aprobat 

cu 14 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 aprobarea contului de execuţie a bugetului general al 

municipiului  Târgu Secuiesc  pe trimestrul I 2015 
2. Proiect de hotărâre cu privire la constituirea Grupului de lucru local pentru 

problemele romilor. 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Întrebări, interpelări 
Solicitând cuvântul, domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu încă 4 

proiecte de hotărâri care au fost avizate favorabil de Comisia pentru economie, administrarea 
publică locală și juridică și anume : Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea aplicării la 
Programul judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural a 
proiectului Reabilitarea sistemului de încălzire a căminului cultural din satul Lunga nr.385 şi 
revitalizarea parcului aparţinător, 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 str.Tinoasa nr. 657, Proiect de hotărâre cu privire 
la aprobarea aplicării la „Programului judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea imobilelor 
cu destinație de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul urban în 
perioada 2015-2016 Reabilitarea clădirii farmaciei din cadrul Spitalului Municipal Tg.Secuiesc 
și Proiect de hotărâre cu privire la completarea anexei la Hotărea nr. 34/2015 privind Lista 
manifestărilor culturale şi sportive în aer liber, pe teritoriul municipiului  Târgu Secuiesc în anul 
2015. 

Supus la vot propunerea a fost acceptată cu 13 voturi pentru și o abținere. 
Astfel proiectul ordinii de zi se prezintă în felul următor : 
A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al 

municipiului  Târgu Secuiesc  pe trimestrul I 2015 
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2. Proiect de hotărâre cu privire la constituirea Grupului de lucru local pentru 
problemele romilor. 

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru 
reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural a proiectului Reabilitarea 
sistemului de încălzire a căminului cultural din satul Lunga nr.385 şi revitalizarea parcului 
aparţinător 

4. 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 str.Tinoasa nr. 657 

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru 
reabilitarea şi modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete medicale din mediul rural, 
respectiv a spitalelor din mediul urban în perioada 2015-2016 Reabilitarea clădirii farmaciei din 
cadrul Spitalului Municipal Tg.Secuiesc 

6. Proiect de hotărâre cu privire la completarea anexei la Hotărea nr. 34/2015 privind 
Lista manifestărilor culturale şi sportive în aer liber, pe teritoriul municipiului  Târgu Secuiesc în 
anul 2015 

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 13 voturi 

pentru și o abținere (Lukács László). 
În continuare se trece la discutarea problemelor, din cadrul capitolului A. proiecte de 

hotărâri. 
La pct. 1 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de 

execuţie a bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe trimestrul I 2015. 
Dl. Szigethy Kálmán întreabă ce însemană la anexa 7 noțiunea stingere datorii pe alte căi 

decât încasări. 
Dl. Primar arată că sa modificat funcția contului respectiv și pentru a putea fi cuprins în 

contabilitate era necesară folosirea capitolului respectiv. 
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 

proiectul de  hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului  
Târgu Secuiesc  pe trimestrul I 2015, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 44/2015 privind 
aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe trimestrul I 
2015, cu 13 voturi pentru și o abținere (Szigethy Kálmán). 

În cadrul punctului 2 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
constituirea Grupului de lucru local pentru problemele romilor. 

Dl. Rákosi János arată că este de acord cu constituire grupului de lucru doar dacă acesta 
se constiruie pentru toate persoanele aflate în situații de risc și nu numai pentru romi. 

Dl. Balázs József Attila arată că pentru celelalte persoane se poate constitui o altă 
comisie. 

Solicitând cuvântul, care este acordat de președintele de ședință, dl secretar Zátyi Andrei 
arată că legislația pe baza căreia a fost întocmit proiectul de hotărâre se referă la minorități rome și 
nu se poate schimba denumirea grupului de lucru. Constituirea unei alte comisii care să se ocupe de 
problemele tuturor persoanelor aflate în situații de risc nu este posibilă deoarece nu există temei 
legal pentru un astfel de hotărâre. 

Dl. Primar arată că grupul local va elabora planul local de acțiune pentru incluziunea 
minorității rome și este probabil că vor fi alocate fonduri UE pentru rezolvarea acestor acțiuni.  

Dl. Ilyés Botond arată că la ședința Comisiei pentru sănătate și protecția socială în grupul 
de local de lucru au fost propuse consilierii Babós Botond, Ilyés Botond și Szigethy Kálmán. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Grupului de lucru local pentru problemele romilor, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 45/2015 cu privire la constituirea Grupului de lucru 
local pentru problemele romilor, cu 12 voturi pentru și 2 abțineri (Rákosi János, Babós Botond). 

În cadrul punctului 3 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale 
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din mediul rural a proiectului Reabilitarea sistemului de încălzire a căminului cultural din satul 
Lunga nr.385 şi revitalizarea parcului aparţinător. 

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 sistemului de încălzire a căminului 
cultural din satul Lunga nr.385 şi revitalizarea parcului aparţinător, Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr. 46/2015 cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru 
reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural a proiectului Reabilitarea 
sistemului de încălzire a căminului cultural din satul Lunga nr.385 şi revitalizarea parcului 
aparţinător, cu 14 voturi pentru. 

În cadrul punctului 4 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 str.Tinoasa nr. 
657. 

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 
str.Tinoasa nr. 657, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 47/2015 cu privire la aprobarea 
aplicării la Programul judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul 
rural a proiectului Reabilitarea căminului cultural din satul Lunga str.Tinoasa nr. 657 cu 14 
voturi pentru. 

În cadrul punctului 5 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea imobilelor cu 
destinație de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul urban în 
perioada 2015-2016 Reabilitarea clădirii farmaciei din cadrul Spitalului Municipal Tg.Secuiesc. 

Dl. Lukács Lázsló întreabă de unde vor avea fonduri pentru cofinanțarea acestor 
proiecte. 

Dl. Primar arată că aceste fonduri au fost prevăzute în bugetul general al municipiului 
Târgu Secuiesc.   

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru reabilitarea şi 
modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor 
din mediul urban în perioada 2015-2016 Reabilitarea clădirii farmaciei din cadrul Spitalului 
Municipal Tg.Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 48/2015 cu privire la 
aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea imobilelor cu 
destinație de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul urban în 
perioada 2015-2016 Reabilitarea clădirii farmaciei din cadrul Spitalului Municipal Tg.Secuiesc, 
cu 14 voturi pentru. 

În cadrul punctului 6 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
completarea anexei la Hotărea nr. 34/2015 privind Lista manifestărilor culturale şi sportive în aer 
liber, pe teritoriul municipiului  Târgu Secuiesc în anul 2015. 

Dl. Szigethy Kálmán întreabă dacă există curent electric pentru realizarea unui astfel de 
evenimente la Fortyogó. 

Dl. Primar arată că organizatorii pot rezolva problema curentului electric deoarece există 
această posibilitate. În fiecare an tot acolo se organizează și întâlnirea motocicliștilor. 

Dl. Hegedűs Ferenc arată că nu prea poate fi de acord cu data organizării acestui 
eveniment deoarece va fi exact în toiul examenelor de bacalaureat. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre cu privire la completarea anexei la Hotărea nr. 34/2015 privind Lista 
manifestărilor culturale şi sportive în aer liber, pe teritoriul municipiului  Târgu Secuiesc în anul 
2015, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 49/2015 cu privire la completarea anexei la 
Hotărea nr. 34/2015 privind Lista manifestărilor culturale şi sportive în aer liber, pe teritoriul 
municipiului  Târgu Secuiesc în anul 2015, cu 14 voturi pentru. 



 4

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

Dl. Lukács László arată că locuitorii satului Lunga se interesează când vor începe în sat 
lucrările de canalizare și de construire a rețelei de alimentare cu apă din cadrul proiectului deoarece 
dacă întârzie mult aceste lucrări nu vor putea fi finalizate până la sfârșitul anului. Deasemenea 
transmite nemulțumirea locuitorilor din str. Gării care au exprimat chiar dorința de a depune o 
petiție în legătură cu starea străzii unde se efectuează lucrări de ani de zile. 

Dl. Balázs József Attila arată că ar trebui găsit o soluție pentru a redeschide intrarea la 
Spitalul municipal din str. Gării, deoarece sunt multe persoane în vârstă bolnave care trebuie să 
ocolească mult până ajung la spital la intrarea din str. Fabricii. 

Dl. Rákosi János arată că au discutat în anul 2012 despre starea lacului DAC, și era vorba 
că vor curăța și vor rezolva situația odată cu închiderea rampei de gunoi unde vor utiliza pământul 
scos. Având în vedere faptul că nu s-a rezolvat situația, întreabă pe domnul primar cum vede că se 
poate rezolva problema. Deasemenea arată că au adoptat o hotărâre al consiliul local în mandatul 
primarului anterior  prin care era vorba de desfințarea rețelelor edilitare existente și au interzis tot 
prin hotărârea respectivă montarea ulterioară a cablurilor pe stâlpi. Pe str. Dózsa György însă au 
lucrat și la sfărșitul săptămânii persoane care montau cabluri pe stâlpi de la societatea Subnet. Pune 
semnul întrebării de ce adoptă hotărâri consiliul local dacă acestea oricum nu sunt respectate. 

Dl. Szabó István întreabă dacă este de competența Primăriei marcarea semnelor de 
circulație pe carosabil și montarea indicatoarelor de circulație deoarece pe str. Turiei unde au marcat 
stația de autobuz există linie continuă ori dacă depășirea este interzisă ar însemna ca toate 
autovehiculele să aștepte pănă la plecarea autobuzului din stație. Aceași situație cu marcarea prin 
linie continuă se poate întâlni și la intrarea din str. Turiei către parcul Millenium, unde virarea este 
interzisă astfel. 

Dl. Taierling Johann arată că au primit și motivarea sentinței judecătorești definitive în 
legătură cu parcarea cu plată și întreabă cum se va rezolva problema și ce gânduri are domnul 
primar cu aparatele de taxare. Arată că ținând cont de faptul că nu era de acord cu această 
modalitate de parcare cu plată nici nu a cumpărat niciodată bilet de parcare cu 1 leu. 

Dl. Primar răspunde la întrebări și arată că pe data de 27 mai a fost desemnat câștigătorul 
licitației pentru efectuarea lucrărilor de canalizare în satul Lunga. Astfel după încheierea 
contractului societatea va putea să înceapă lucrările. În ceea ce privește str. Gării arată că a discutat 
cu executantul și lucrările vor fi terminate în prima fază până la intersecția cu str. Molnár Józsiás. Se 
pare că prin adoptarea în Senat a unei modificări la legislație fondurile luate de către Ministerul 
Dezvoltării vor fi realocate. Astfel vor începe lucrările de asfaltare la intrarea în oraș dinspre 
Covasna. Au discutat și cu executantul lucrărilor de canalizare pentru a finaliza lucrările de refacere 
a carosabilului până când vor ajunge acolo cu asfaltarea. Închiderea intrării spitalului din str. Gării 
nu era inițiativa Primăriei ci a conducerii Sipatului, ca atare el va putea explica motivele pentru care 
a renunțat la intrarea respectivă.  

Dl. Szabó István arată că închiderea intrării spitalului din str. Gării are și motive financiare 
deoarece ar trebui să angajeze minim 2 persoane la poartă ori și așa spitalul se confruntă cu un 
deficit de aproape 1 miliard de lei vechi. Arată că și la Sfântu Gheorghe Spitalul are o singură 
intrare care este mai greu accesibil ca la Târgu Secuiesc. Exista perioadă când se deschidea și a 
doua intrare însă deoarece programul de vizitare este între orele 14-20 sunt greu de urmărit 
persoanele care intră în spital dacă sunt bolnavi sau vizitatori. 

Dl. primar arată că s-ar putea chiar reamenaja aceea intrare prin deschiderea spațiului 
aferent deoarece nu vede rostul gardului existent în față. În ceea ce privește lacul DAC arată că ar fi 
vrut să rezolve problema cu cel mai mic cost dacă era posibil. A fost căutat atât de Asociația 
pescarilor cât și de alți investitori care ar prelua prin concesionare lacul. Ar fi mai avantajos dacă ar 
putea încheie un contract de colaborare cu Asociația pescarilor deoarece altfel pentru a putea fi 
concesionat terenul respectiv trtebuie scos la licitație. Este binevenită montarea cablurilor de 
televiziune și de internet deoarece reprezintă o concurență pentru firma Next-Gen, care deși UPC nu 
a început să emite programe încă, deja a scăzut prețul abonamentelor. Unde există posibilitatea 
cablurile sunt montate în conducte subterane iar la celelalte locații se pune pe stâlpuri lângă celelalte 
cabluri existente. Indicatoarele de circulație deobicei sunt ampasate cu consultarea Poliției 
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municipale, mulțumește pentru observația făcută de domnul consilier și vor analiza situația din str. 
Turia. În legătură cu parcarea cu plată arată că din punct de vedere moral domnul consilier Taierling 
Johann ar trebui să fie ultimul care să pune întrebări despre parcare. Ar trebui să-i fie rușine și nu să 
se laude cu faptul că nu a plătit taxa de parcare niciodată. În fruntea unui grup de anarhiști a reușit 
să aducă centrul orașului înapoi în dezordine deoarece cu sistemul parcării cu plată atât circulația cât 
și parcarea se realiza în mod civilizat. De la data din care nu mai funcționează parcarea cu plată și 
dl. consilier  ține în parcare pe teren public în mod gratuit mai multe autovehicule înmatriculate în 
Germania și nu este în stare nici măcar să transcrie pentru a plăti taxa de impozit pentru municipiu. 
Nici o hotărâre judecătorească nu se referă la faptul că sistemul parcării cu plată ar fi fost anulat. 
Doar acele capitole au fost anulate care se refereau la imobilizarea autovehiculelor. Ca atare având 
în vedere faptul că au un contract încheiat, au transmis o solicitare către societatea City Parking 
rugându-l să continue exploatarea parcării iar imobilizarea autovehicolelor ca măsură de sancțiune 
pentru cei parcați în locuri nepermise să înlocuiească prin măsură efectuată de către agenții Poliției 
locale. Nu au primit nici un răspuns la solicitarea lor, se pare că societatea va înainta proces pentru 
nerespectarea contractului. Există un proces pe rol care vizează desfacerea contractului până atunci 
însă nu pot iniția alt regulament sau alt sistem pentru a rezolva parcarea. Așteaptă de la domnii 
consilieri să vină cu proiecte și cu idei de a rezolva situația iar dacă votează hotărârea el o va 
respecta și va pune în aplicare. 

Dl. Taierling Johann arată că nu poate accepta nici răspunsul nici tonul în care domnul 
primar a adresat răspunsul. Consideră că sistemul de parcare cu plată în forma în care a imaginat și a 
inițiat domnul primar era necivilizat iar autovehiculele au fost imobilizate însuși prin metode 
anarhiste. 

Dl. Primar arată că nu el a venit cu idea introduceri parcări cu plată ci mai mulți consilieri. 
Proiectul a fost discutat și avizat de către comisiile de specialitate. Altfel fiind spus toate proiectele 
de hotărâri despre care votează consilierii sunt inițiate de el ca primar deși au acest drept și 
consilierii care în loc să critice toate hotărârile adoptate ar trebui să vină cu idei proprii în forma 
unor proiecte de hotărâri. Dacă nu ar fi inițiat ca primar proiecte de hotărâri consiliul local ar fi fost 
dizolvat demult din cauza neadoptării nici unei hotărâri în şedinţe de consiliu. 
               Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte pentru 
participare şi declară închise lucrările şedinţei. 
 
 

     
           PREŞEDINTE                        SECRETAR 
            Ilyés Botond                                              Zátyi Andrei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Întocmit Mátyus Kálmán 
Serviciul adm. publ. loc 


