
 
 
 

P R O C E S   V E R B A L   NR. 9/2016 
 
 
 

Încheiat azi 9 august 2016 cu ocazia şedinţei extraordinare 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. 
464/2016. 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 19 consilieri convocaţi, sunt prezenţi 17: Hegedűs Ferenc, Kelemen Andrei, Budău 

Ionuț, Nagy-Babos Tamás, Fejér Mrlinda, Bejan András, Derzsi Gyula, Gal Elemér-László, Pătru 
Constantin, Szabó Vincze-Árpád, Szilveszter Szabolcs, Taierling Johann,  Kiss Levente Csaba, 
Lőrincz József, Szima Csaba, Szöllösi Tamás şi Ilyés Botond. 

Lipsesc nemotivat consilierii: Szigethy Kálmán și Czipa Lóránd-Szabolcs. 
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 extraordinare a Consiliului Local sunt publice. 
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 II 2016 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 57/2016 cu privire la organizarea 

Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc 
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea programului trimestrial de audienţe ce se vor 

acorda cetăţenilor municipiului Târgu Secuiesc de către consilierii locali până la încheierea 
mandatului 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL NR.  72 /2016 privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de 
proiectul REABILITAREA ȘI REFUNCȚIONALIZAREA  SPAȚIILOR SITUATE ÎN 
MUNICIPIUL TÎRGU SECUIESC, STR. KANTA NR. 10, CLAUSTRUL MĂNĂSTIRII 
MINORIȚILOR 

5. Proiect de hotărâre privind numirea a doi reprezentanţi în consiliul de administraţie al 
Spitalului Municipal Târgu Secuiesc 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului 
Municipal Târgu Secuiesc 

7. Proiect de hotărâre privind menținerea unui număr de patru linii de gardă la nivelul 
Spitalului Municipal Târgu Secuiesc 

B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
Acordarea premiului de excelență elevilor câștigătoare de proiect 
Solicitând cuvântul domnul primar propune ca având în vedere că persoanele care vor 

primi premiul de excelență, capitolul B de pe ordinea de zi să fie discutat la începutul ședinței. 
Supus la vot de către președintele de ședință propunerea a fost acceptată cu 17 voturi 

pentru. 
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Supus la vot de către preşedintele de şedinţă, ordinea de zi modificată este adoptată cu 
17 voturi pentru. 

Se trece la capitolul B și anume la acordarea premiului de excelență elevilor câștigătoare 
de proiect în cadrul căruia domnul primar arată că având în vedere HCL privind acordarea premiului 
de excelență, elevii Bejan Norbert și Ranncz Gyárfás Hanna sunt cei care au fost declarate 
câștigătoare a proiectului care premiează elevii care au adus contrubuții în viața culturală a orașului. 
Cei doi elevi sunt premiați cu câte 1000 de lei conform HCL. 

După aceste formalități domnul primar îi felicită pe cei doi elevi pentru rezultatele 
excepţionale obţinute la învăţătură şi înmânează premiul celor doi elevi. 

În continuare se trece la dezbaterea 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 II 2016. 

Nefiind 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 II 2016, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 75/2016 privind aprobarea 
contului de execuţie a bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe trimestrul II 2016, cu 
16 voturi pentru și o abținere (Taierling Johann). 

În cadrul punctului 2 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea 
HCL nr. 57/2016 cu privire la organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 
municipiului Târgu Secuiesc. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea HCL nr. 57/2016 cu privire la organizarea Comisiilor de specialitate 
ale Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
76/2016 privind modificarea HCL nr. 57/2016 cu privire la organizarea Comisiilor de specialitate 
ale Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc, cu 17 voturi pentru. 

În cadrul punctului 3 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea 
programului trimestrial de audienţe ce se vor acorda cetăţenilor municipiului Târgu Secuiesc de 
către consilierii locali până la încheierea mandatului. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind stabilirea programului trimestrial de audienţe ce se vor acorda cetăţenilor 
municipiului Târgu Secuiesc de către consilierii locali până la încheierea mandatului, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 77/2016 privind stabilirea programului trimestrial de audienţe ce se 
vor acorda cetăţenilor municipiului Târgu Secuiesc de către consilierii locali până la încheierea 
mandatului, cu 17 voturi pentru. 

În cadrul punctului 4 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea 
HCL NR.  72 /2016 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, a 
indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul REABILITAREA ȘI 
REFUNCȚIONALIZAREA  SPAȚIILOR SITUATE ÎN MUNICIPIUL TÎRGU SECUIESC, STR. 
KANTA NR. 10, CLAUSTRUL MĂNĂSTIRII MINORIȚILOR. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea HCL NR.  72 /2016 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul REABILITAREA ȘI 
REFUNCȚIONALIZAREA  SPAȚIILOR SITUATE ÎN MUNICIPIUL TÎRGU SECUIESC, STR. 
KANTA NR. 10, CLAUSTRUL MĂNĂSTIRII MINORIȚILOR, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 78/2016 privind modificarea HCL NR.  72 /2016 privind aprobarea Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul 
REABILITAREA ȘI REFUNCȚIONALIZAREA  SPAȚIILOR SITUATE ÎN MUNICIPIUL 
TÎRGU SECUIESC, STR. KANTA NR. 10, CLAUSTRUL MĂNĂSTIRII MINORIȚILOR, cu 17 
voturi pentru. 

În cadrul punctului 5 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind numirea a doi 
reprezentanţi în consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Târgu Secuiesc. 

Dl. Hegedűs Ferenc propune ca membrii pe consilierii Bejan András și Budău Ionuț iar 
ca suplenați pe consilierii Nagy Babos Tamás și Kiss Levente Csaba. 
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Nefiind alte propuneri, președintele de ședință supune la vot propunerile, acestea fiin 
aprobate cu 17 voturi pentru. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre privind numirea a doi reprezentanţi în consiliul de administraţie al Spitalului 
Municipal Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 79/2016 privind numirea a 
doi reprezentanţi în consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Târgu Secuiesc,  cu 17 voturi 
pentru. 

În cadrul punctului 6 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea 
structurii organizatorice a Spitalului Municipal Târgu Secuiesc. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Târgu Secuiesc, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 80/2016 privind modificarea structurii organizatorice a 
Spitalului Municipal Târgu Secuiesc,  cu 17 voturi pentru. 

În cadrul punctului 7 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind menținerea 
unui număr de patru linii de gardă la nivelul Spitalului Municipal Târgu Secuiesc. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind menținerea unui număr de patru linii de gardă la nivelul Spitalului Municipal Târgu 
Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 81/2016 privind menținerea unui număr de 
patru linii de gardă la nivelul Spitalului Municipal Târgu Secuiesc,  cu 17 voturi pentru. 
               Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte pentru 
participare şi declară închise lucrările şedinţei. 

     
 
           PREŞEDINTE                        SECRETAR 
          Kelemen Andrei                                  Zátyi Andrei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Întocmit Mátyus Kálmán 
Serviciul adm. publ. loc 


