
 
P R O C E S   V E R B A L   NR. 9/2015 

 
Încheiat azi 16 iulie 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. 

401/2015. 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 16: Molnár Zoltán, Babós Botond, Derzsi 

Gyula, Rákosi János, Lukács László, Ilyés Botond, Szigethy Kálmán, Barta Vilmos, Nagy-Babos 
Tamás, Györke Cristina-Denisa, Kelemen Andrei, Balázs Jozsef-Atila, Hegedűs Ferenc, Szabó 
István, Taierling Johann și Bejan András. 

Lipsește nemotivat dl. consilier: Veres Botond-Géza. 
De asemenea la şedinţă mai participă: donul primar Bokor Tiberiu, domnul Zátyi Andrei 

secretarul municipiului,  domnul Vetró Andrei profesor, responsabilii săteşti, şefii de compartimente 
şi reprezentanţii mas-media. 

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

propuneri pentru alegerea unui preşedinte de şedinţă, care să conducă şedinţele consiliului local în 
următoarele 3 luni. 

Este propus dl. Balázs Jozsf-Atila, din partea grupului PCMT-EMNP, cu precizarea ca 
cel ales să conducă şedinţele consiliului pe o perioade de 3 luni. 

Supus la vot propunerea a fost acceptată cu 15 voturi pentru. Consilieriul în cauză nu a 
votat. 

Consiliul local a adoptat astfel Hotărârea nr. 56/2015 privind alegerea preşedintelui de 
şedinţă, în persoana consilierului Balázs Jozsef-Atila, cu 16 voturi pentru. 

Preşedintele şedinţei invită pe dl. secretar să prezinte procesul verbal nr. 8 din data de 16 
iunie 2015. 

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 cu privire la rectificarea bugetului  general  al municipiului  Târgu 

Secuiesc  pe anul 2015 
2. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea preţului de pornire a licitaţiei pentru 

materialul lemnos, provenind din  pădurea, proprietatea municipiului Târgu Secuiesc 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului steagului municipiului Târgu 

Secuiesc 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Târgu Secuiesc, prin 

Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc şi Asociația Pescarilor Sportivi Târgu Secueisc,   în 
vederea amenajării și exploatării unei zone de pescuit și  agrement 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 
Sitului Industrial “ IFET ” din municipiul Târgu Secuiesc 

6. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare a unui imobil 
proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc din administrarea Consiliului Local al 
municipiului Târgu Secuiesc în administrarea SC Gosp Com SRL Tg. Secuiesc 

B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Întrebări, interpelări 
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Solicitând cuvântul care este acordat de președintele de ședință, dl. Primar propune 
scoaterea de pe ordinea de zi a pct. 4 și 5 deoarece Comisia pentru economie, administrarea publică 
și juridică a solicitat timp pentru a reanaliza proiectele de hotărâri în urma modificărilor propuse de 
către unii consilieri. Astfel roagă pe toți consilierii care mai au propuneri în legătură cu 
Regulamentul  de organizare și funcționare al Sitului Industrial “ IFET ” din municipiul Târgu 
Secuiesc, să depună în scris la registratura Primăriei până la data de 24 iulie iar Comisia pentru 
economie, administrarea publică și juridică va discuta acestea la ședința din data de 28 iulie. 

Supus la vot propunerea ca proiectele de hotărâri de la pct. 4 și 5 să fie scos de pe 
ordinea de zi, a fost votat cu 16 voturi pentru. 

Astfel proiectul ordinii de zi se prezintă în felul următor: 
A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului  general  al municipiului  Târgu 

Secuiesc  pe anul 2015 
2. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea preţului de pornire a licitaţiei pentru 

materialul lemnos, provenind din  pădurea, proprietatea municipiului Târgu Secuiesc 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului steagului municipiului Târgu 

Secuiesc 
4. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare a unui imobil 

proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc din administrarea Consiliului Local al 
municipiului Târgu Secuiesc în administrarea SC Gosp Com SRL Tg. 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 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 rectificarea bugetului  

general  al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2015. 
Dl. Szigethy Kálmán întreabă dacă pentru Liceul Gábor Áron suma alocată este peste 

suma prevăzută pentru coofinanțarea proiectului. 
Dl. primar răspunde la întrebare și arată că da deoarece la proiectare nu sa ținut cont de 

faptul că se va mării și suprafața construită a clădirii. 
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 

proiectul de  hotărâre cu privire la rectificarea bugetului  general  al municipiului  Târgu Secuiesc  
pe anul 2015, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 57/2015 cu privire la rectificarea 
bugetului  general  al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2015, cu 16 voturi pentru. 

În cadrul punctului 2 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea 
preţului de pornire a licitaţiei pentru materialul lemnos, provenind din  pădurea, proprietatea 
municipiului Târgu Secuiesc. 

Dl. Szigethy Kálmán arată că după părerea lui prețul stabilit este prea mic. 
Dl. primar arată că fiind vorba de tăieri de rărit, prețul stabilit este real și oricum acest 

preț este doar prețul de pornire la licitație. 
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 

proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea preţului de pornire a licitaţiei pentru materialul lemnos, 
provenind din  pădurea, proprietatea municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 58/2015 cu privire la stabilirea preţului de pornire a licitaţiei pentru materialul lemnos, 
provenind din  pădurea, proprietatea municipiului Târgu Secuiesc, cu 16 voturi pentru. 

În cadrul punctului 3 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
modelului steagului municipiului Târgu Secuiesc. 

Dl. Vetró Andrei, autorul modelelor de steag, arată că simbolurile secuiești nu sunt 
obligatorii să apare dar ar trebui totuși ca steagul să păstreze forma folosită cu zeci de ani în urmă. 

Dl. Szigethy Kálmán arată că dacă vor aproba pe steag folosirea simbolurilor secuiești se 
va putea considera ca un compromis împortiva steagului secuilor care nu se poate folosi în mod 
legal. 
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Dl. Kelemen Andrei arată că varianta a 2-a trebuie aprobat așa cum este prevăzut în 
proiectul de hotărâre, folosirea simbolurilor secuiești nu are nici o legătură cu steagul secuilor ci 
mai degrabă transmite mesajul că Târgu Secuiesc este un oraș secuiesc. 

Dl. Hegedűs Ferenc arată că steagul din proiect este folosit încă din anul 1991 fără stema 
orașului și fără simboluri. Având în vedere faptul că acum există stema proprie a orașului consideră 
că este corect ca aceasta să figureze pe steag însă fără alte simboluri. Propune modificarea hotărârii 
în acest sens. 

Dl. Rákos János arată că în anul 2009 înainte de a adopta modelul steagului, consiliul 
local de atunci a cerut și opinia locuitorilor care au votat cu precădere varianta 2 din proiectul de 
hotărâre actual, ca atare este de părere că trebuie adoptat aceea variantă fără nici o modificare. 

Dl. Taierling Johann arată că ar fi dorit ca în alegerea modelului steagului să fi fost 
implicat și locuitorii orașului. Nu au făcut o consultație în acest sens cu locuitori. 

Dl primar arată că afirmațiile domnului consilier Taierling Johann sunt false, deoarece 
modelele steagului au fost scoase la vot și timp de 45 de zile se putea depune propuneri sau sugestii 
și din partea locuitorilor. 

Dl. Balázs Jozsef-Atila arată că el a făcut o altă variantă în care stema orașului se găsește 
exact în mijlocul steagului deoarece consideră că celelalte variante nu sunt simetrice. 

Dl. Derzsi Gyula arată că cei 17 consilieri au fost votați la alegeri să reprezinte locuitorii 
orașului, ca atare consiliul local trebuie să decidă modelul steagului. Dacă se inițiază o largă 
dezbatere publică despre modelul steagului va dura foarte mult timp până se vor înțelege asupra 
modelului. Nu crede că variantele propuse în proiect ar fi asimetrice, trebuie gândit la faptul că 
acele steaguri vor fi montate pe hampe. 

Dl. Bejan Andrei arată că în anul 1940 Armata Ungariei a fost întâmpinat în orașul 
Târgu Secuiesc deja cu steagul de culoare roșu, alb și albastru. Nu crede că după mai mult de 60 de 
ani ar trebui schimbat modelul steagului. În varianta prezentată de către consilierul Balázs Jozsef-
Atila crucea dispare aproape în totalitate fiind acoperită de stemă. 

Dl. Barta Vilmos îl roagă pe dl. Balázs Jozsef-Atila ca în viitor să respecte procedura 
administrativă. Dacă depunea în timp varianta propusă de el ar fi fost inclusă în proiectul de 
hotărâre. Mai mult putea să vină cu propunere și la ședința Comisiei de specialitate însă a omis și 
această posibilitate. 

Președintele de ședință supune la vot ca simbolurile secuiești să fie folosite pe modelul 
steagului municipiului așa cum este prevăzut la varianta a 2-a din proiectul de hotărâre, acesta fiind 
votat cu 14 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și o abținere. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului steagului municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 59/2015 privind aprobarea modelului steagului municipiului 
Târgu Secuiesc, cu 16 voturi pentru. 

În cadrul punctului 4 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind transmiterea 
dreptului de administrare a unui imobil proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc din 
administrarea Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc în administrarea SC Gosp Com SRL 
Tg. Secuiesc. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare a unui imobil proprietatea publică a 
municipiului Târgu Secuiesc din administrarea Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc în 
administrarea SC Gosp Com SRL Tg. Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
60/2015 privind transmiterea dreptului de administrare a unui imobil proprietatea publică a 
municipiului Târgu Secuiesc din administrarea Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc în 
administrarea SC Gosp Com SRL Tg. Secuiesc,  cu 16 voturi pentru. 

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

Dl. Taierling Johann arată că s-a interesat de legislația privind restituirile și a aflat că până 
în decembrie vor trebui rezolvate toate solicitările. Instituția prefectului a trimis o adresă către 
primării ca până la 1 august să trimită situația cererilor pentru ca cei nemulțumiți cu soluționare să 
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aibă 60 de zile la dispiziție pentru a contesta. Întreabă dacă este posibil ca până la sfârșitul anului și 
în mun. Târgu Secuiesc să fie rezolvate toate cererile. 

Dl. Zátyi Andrei, secretarul municipiului arată că nu are cunoștiință despre adresa amintită 
de dl. Consilier însă în Târgu Secuiesc nu există cereri nerezolvate.  

Dl. Taierling Johann arată că a fost informat că există 271 ha de teren la dispoziția 
Primăriei care ar putea fi restituite. 

Dl. Primar arată că o suprafață identică există întradevăr în proprietatea orașului însă este 
în folosința Stațiunii de cercetare și producție a cartofului iar conform legislației în vigoare de la 
stații de cercetare nu se pot lua terenuri. 

Dl. Ilyés Botond arată că se lucrează la consolidarea albiei pârâului Turia. Se pare că 
societatea executantă nu va transporta sortul scos și există riscul ca apa va antrena sortul am,intit în 
pârâu. Rugămintea ar fi ca societatea să transporte acel sort măcar până la gardul de beton existent 
în zonă. Deasemenea întreabă când va fi pe ordinea de zi proiectul de hotărâre inițiat de către 
Mișcarea HVIM pentru denumirea Parcului Millenium în Wass Albert. 

Dl. Szigethy Kálmán arată că persoane în vârstă au fost nemulțumite din cauza că din 
centrul orașului au fost luate băncile și mutate în alte locații iar la ora actuală nu au unde să se 
odihnească. 

Dna. Györke Krisztina arată că și în parcul Molnár Józsiás în apropierea terenului de joacă 
ar trebui montate bănci pentru ca părinții și bunicile care duc copii la joacă să aibă unde să se așeze. 

Dl. Kelemen Andrei arată că domnul primar ar trebui să urgenteze înființarea Asociației 
pentru Sprijin 3 Scaune pentru Sănătate care ar ajuta financiar Spitalul. Parcarea Spitalului este 
pregătit pentru asfaltare ar fi nevoie de ccca 75.000 lei pentru a putea termina. 

Dl. Babós Botond arată că ar trebui avut grijă la băncile montate și din partea locuitorilor 
deoarece în multe cazuri acestea sunt deteriorate cu rea credință. 

Dl. Hegedűs Ferenc arată că de multe ori a relatat faptul că ar trebui montate camere de 
supraveghere în oraș deoarece până nu se identifică cei care distrug bunurile din oraș. 

Dl. Balázs Jozsef Atila arată că în zona Fortyogó presiunea apei este prea mare din care 
cauză supapele nu funcționează normal iar apa se acumulează în pivniță.  

Dl. primar arată că lucrările la albia pârâului Turiei sunt efectuate la solicitarea Sistemului 
județean de gospodărie a apelor, dar va încerca să ia legătura și să discute despre problema amintită 
de dl. consilier Ilyés Botond. Pentru Mișcarea HVIM a propus ca în loc de parcul Millenium să fie 
denumit de scriitorul Was Albert o stradă care încă nu are nici o denumire. Pentru a urgenta 
înființarea Asociației pentru Sprijin 3 Scaune pentru Sănătate care ar ajuta financiar Spitalul ar 
trebui să discute cu primarii comunelor și directorul Spitalului deoarece intervenția lui se pare că nu 
a dat rezultate. Consideră că și parcarea Spitalului ar trebui asfaltat astfel ca cheltuielile să fie 
suportate în comun cu celelalte sate. În legătură cu montarea camerelor de supraveghere a discutat 
cu societatea UPC care au promis că vor pune la dispoziția primăriei rețeaua de internet după 
achiziționarea camerelor. Pentru rezolvarea presiunii apei din zona Fortyogó trebuie discutat cu 
reprezentantul local al SC Gosp Com SA care vor remedia deficiența constatată. 
               Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte pentru 
participare şi declară închise lucrările şedinţei. 

     
           PREŞEDINTE                        SECRETAR 
       Balázs Jozsef-Atila                                  Zátyi Andrei 

 
 
 
 

 
Întocmit Mátyus Kálmán 
Serviciul adm. publ. loc 


