
 
P R O C E S   V E R B A L   NR. 10/2017 

 
Încheiat azi 12 octombrie 2017 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. 
473/2017. 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 16: Hegedűs Ferenc, Budău Ionuţ, Fejér 

Melinda, Kelemen Andrei, Gál Elemér-László, Szigethy Kálmán, Pătru Constantin, Kiss Levente 
Csaba, Taierling Johann, Czipa Lóránd-Szabolcs, Szabó Vincze-Árpád, Nagy-Babos Tamás, 
Szöllösi Tamás, Bejan András şi Ilyés Botond. 

Lipsesc nemotivat consilierii: Szilveszter Szabolcs, Szima Csaba și Lőrincz József. 
De asemenea la şedinţă mai participă: dl. Derzsi Gyula, viceprimar, domnul Zátyi 

Andrei secretarul municipiului, dl. Zonda Balázs, directorul SC Gosp Com SRL, responsabilul 
sătesc, şefii de compartimente şi reprezentanţii mas-media. 

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

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

Este propus dl. Nagy Babos Tamás, din partea grupului de consilieri UDMR, cu 
precizarea ca cel ales să conducă şedinţele consiliului pe o perioadă 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. 84/2017 privind alegerea preşedintelui de 
şedinţă, în persoana consilierului Nagy Babos tamás, cu 16 voturi pentru.  

În continuare preşedintele şedinţei invită pe dl. secretar să prezinte procesul verbal nr. 9 
din data de 6 septembrie 2017. 

Nefiind observaţii preşedintele şedinţei supune la vot procesul verbal nr. 9, 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 privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu 

Secuiesc  pe anul 2017 
2. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Tg. 

Secuiesc nr. 433/28.09.2017  pentru majorarea respectiv virari de credite în cadrul aceluiași capitol 
al  bugetului general al Municipiului Tg. Secuiesc pe anul 2017 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 53/2017 privind 
aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a 
autovehiculelor aflate pe domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc 

4. Proiect de hotărâre privind  acordarea unui mandat special reprezentantului 
municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„AQUACOV” 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor 
tehnico-economici legate de proiectul REFUNCŢIONALIZAREA  UNUI TEREN DEGRADAT ŞI 
NEUTILIZAT PRIN AMENAJAREA UNEI ZONE DE AGREMENT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU 
SECUIESC 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Registrului local al spaţiilor verzi a 
municipiului Târgu Secuiesc 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE 
LOCUINŢE INDIVIDUALE STRADA GRĂDINII” din municipiul Târgu Secuiesc 

8. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al 
unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc 

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot 
acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul Târgu  Secuiesc pe 
anul şcolar 2017-2018 

B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Informarea lunară a directorului SC Gosp Com SRL 
2. Înrebări și interpelări 
Supus la vot de către preşedintele de şedinţă, ordinea de zi este adoptată cu 16 voturi 

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

hotărâri. 
La pct. 1 domnul viceprimar prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 

general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2017. 
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  

hotărâre privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2017, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 85/2017, privind rectificarea  bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2017, cu 14 voturi pentru și 2 abțineri (Gál Elemér, Taierling 
Johann). 

În cadrul punctului 2 domnul viceprimar prezintă proiectul de hotărâre privind validarea 
Dispoziţiei Primarului Municipiului Tg. Secuiesc nr. 433/28.09.2017  pentru majorarea respectiv 
virari de credite în cadrul aceluiași capitol al  bugetului general al Municipiului Tg. Secuiesc pe anul 
2017. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind validarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Tg. Secuiesc nr. 433/28.09.2017  
pentru majorarea respectiv virari de credite în cadrul aceluiași capitol al  bugetului general al 
Municipiului Tg. Secuiesc pe anul 2017, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 86/2017 
privind validarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Tg. Secuiesc nr. 433/28.09.2017  pentru 
majorarea respectiv virari de credite în cadrul aceluiași capitol al  bugetului general al Municipiului 
Tg. Secuiesc pe anul 2017, cu 15 voturi pentru și o abținere (Taierling Johann).  

În cadrul punctului 3 domnul viceprimar prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea și completarea HCL nr. 53/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al 
sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor aflate pe domeniul public al 
municipiului Târgu Secuiesc 

Dl. Taierling Johann arată că după cum vede este vorba din nou despre introducerea 
parcării cu plată în zonele de locuit. 

Dl. Nagy Babos Tamás arată că nu este vorba despre introducerea parcării cu plată, 
aceasta a fost deja votată ci de câteva modificări aduse hotărârii respective. 

Dl. Taierling Johann arată că mulți locuitori sunt împotriva parcării cu plată și este și el 
împotriva taxei stabilite, din aceste motive nu va vota hotărârea. 

Dl. Czipa Lóránd Szabolcs arată că împreună cu domnul viceprimar au fost și s-au uitat 
la parcările din str. Dózsa György și Szőcs János, dar peste tot se găseau locuri libere de parcare. 
Astfel consideră că în afara zonei centru este total neargumentat introducerea parcării cu plată. 
Deasemenea consideră că locurile de parcare exclud înființarea de zone verzi. Întreabă dacă 
conform normelor existente în oraș există suficiente spații de zone verzi. 

Dl. Bartha János, de la Biroul cu proiecte arată că da, cca. 9,3 mp de zonă verde vine pe 
cap de locuitor. Există și un studiu făcut, au fost elaborate hărți și există un registru care urmează să 
fie adoptat tot la această ședință. În zona veche a orașului sunt mai puține spații verzi comparativ cu 
zona nouă a orașului unde în mod logic suprafața zonelor verzi este mai mare. 
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Dl. Czipa Lóránd Szabolcs întreabă ce suprafață de zonă verde pe cap de locuitor este 
prevăzut în norme. 

Dl. Bartha János arată că în normele europene este prevăzut 26 mp/locuitor și treptat va 
trebui ajuns la această suprafață. 

Dl. Ilyés Botond întreabă de la ce dată se va introduce parcarea cu plată. 
Dl. Viceprimar arată că nu știe exact. Deși aparatele de taxare au fost comandate au dat 

un termen de livrare de trei luni. În ceea ce privește afirmația dl.ui Czipa Lóránd Szabolcs locuri 
libere de parcare erau la ora 15:30. Nu se cunoaște situația în orele de dimineață și de prânz. 

Dl. Taierling Johann întreabă dacă aparatele de taxare sunt cele vechi lăsate de firma 
care se ocupa în trecut de parcările cu plată.  

Dl. Viceprimar arată că nu, acelea au fost preluate de societate, aparatele care vor fi 
utilizate sunt noi și au fost comandate conform procedurii de achiziție. 

Dl. Szigethy Kálmán arată că parcarea cu plată va influența înființarea de zone verzi. 
Pentru a crește suprafețele de zone verzi trebuie întocmai redusă sau exclusă circulația 
autovehiculelor. Pentru aceasta un prim pas este chiar limitarea circulației prin introducerea parcării 
cu plată după care ar putea urma chiar excluderea circulației din centrul orașului. Din aceste 
considerente nu înțelege care este legătura și scopul grupării politice PCMT-EMNP. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 53/2017 privind aprobarea 
Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor aflate 
pe domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc. Consiliul local cu 12 voturi pentru și 4 voturi 
împotrivă (Ilyés Botond, Gál Elemér, Czipa Lóránd Szabolcs, Taierling Johann) nu a adoptat 
Hotărâre.  

Dl. Nagy Babos Tamás arată că el așa știe că locuitorii orașului așteaptă de la consilieri 
tocmai să rezolve problema parcării cu plată. Dar vor reveni asupra acestui proiect de hotărâre la 
ședința următoare a Consiliului local. 

În cadrul punctului 4 domnul viceprimar prezintă proiectul de hotărâre privind  
acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală 
a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind  acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Târgu Secuiesc în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 87/2017 privind  acordarea unui mandat special reprezentantului 
municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„AQUACOV”, cu 16 voturi pentru.  

În cadrul punctului 5 domnul viceprimar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul 
REFUNCŢIONALIZAREA  UNUI TEREN DEGRADAT ŞI NEUTILIZAT PRIN AMENAJAREA 
UNEI ZONE DE AGREMENT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici legate de 
proiectul REFUNCŢIONALIZAREA  UNUI TEREN DEGRADAT ŞI NEUTILIZAT PRIN 
AMENAJAREA UNEI ZONE DE AGREMENT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC, Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr.  88/2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a 
indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul REFUNCŢIONALIZAREA  UNUI TEREN 
DEGRADAT ŞI NEUTILIZAT PRIN AMENAJAREA UNEI ZONE DE AGREMENT ÎN 
MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC, cu 16 voturi pentru.  

În cadrul punctului 6 domnul viceprimar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea  Registrului local al spaţiilor verzi a municipiului Târgu Secuiesc. 

Dl. Gál Elemér arată că după cum vede este vorba un studiu complex elaborat de către o 
firmă. Întreabă dacă cele cuprinse în registru vor fi trecute și în inventarul orașului. 

Dl. Bartha János, de al Biroul cu proiecte arată că fiecare oraș va trebui să elaboreze un 
astfel de registru. Este o vorba de un studiu unde au fost identificate în mod digital zonele verzi, 
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copaci, arbuști, flori etc. Acest registru cuprinde însă doar spațiile publice, pentru aceste zone a fost 
efectuată. Cele cuprinse în registru vor fi trecute și în inventarul municipiului. 

Nefiind alte observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea  Registrului local al spaţiilor verzi a municipiului Târgu Secuiesc, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 89/2017 privind aprobarea  Registrului local al spaţiilor 
verzi a municipiului Târgu Secuiesc, cu 16 voturi pentru. 

În cadrul punctului 7 domnul viceprimar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINŢE INDIVIDUALE STRADA 
GRĂDINII” din municipiul Târgu Secuiesc. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINŢE INDIVIDUALE 
STRADA GRĂDINII” din municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
90/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINŢE INDIVIDUALE 
STRADA GRĂDINII” din municipiul Târgu Secuiesc, cu 16 voturi pentru. 

În cadrul punctului 8 domnul viceprimar prezintă proiectul de hotărâre privind numirea 
reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu 
Secuiesc. 

Dl. Bejan András arată că la ședința Comisiei de specialitate au fost propuși consilierii 
Szigethy Kálmán și Szilveszter Szabolcs la Liceul pedagogic Bod Péter și consilierii Taierling 
Johann, Lőrincz József și Kelemen Andrei la Liceul tehnologic Apor Péter. 

Supus la vot propunerile au fost acceptate cu 16 voturi pentru. 
Nefiind alte propuneri, observații și întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 

proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de 
învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 91/2017 
privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ din 
municipiul Târgu Secuiesc,  cu 14 voturi pentru și 2 abțineri (Pătru Constantin, Czipa Lóránd 
Szabolcs). 

În cadrul punctului 9 domnul viceprimar prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea 
cuantumului burselor pe categorii ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar 
de stat în municipiul Târgu  Secuiesc pe anul şcolar 2017-2018. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot acorda elevilor din sistemul 
de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul Târgu  Secuiesc pe anul şcolar 2017-2018, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 92/2017 privind stabilirea cuantumului burselor pe 
categorii ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul 
Târgu  Secuiesc pe anul şcolar 2017-2018, cu 16 voturi pentru. 

La Capitolul B – Diverse – la pct. 1 „Informarea lunară a directorului SC Gosp Com 
SRL” sa dat cuvântul dl.-ui Zonda Balázs, directorul SC Gosp Com SRL să prezinte informarea 
lunară despre activitatea agentului economic. 

Pe marginea informării au luat cuvântul consilierii:  
Dl. Szöllősi Tamás întreabă dacă societatea a angajat persoane noi la stația de transfer. 
Dl. Zonda Balázs arată că persoanele au fost angajate la rampa de gunoi din satul Leț 

sunt plătite de ei, din Târgu Secuiesc doar se transportă gunoiul selectiv. 
Dl. Gál Elemér arată că sunt 3 aspecte despre care ar dori să vorbească. Dacă a înțeles 

bine taxa de mediu care trebuia plătită a fost suspendată prin lege. În acest caz întreabă dacă este 
posibil ca tariful pentru transportul gunoiului care a crescut datorită introducerii taxei de mediu să 
fie scăzută acum când această taxă nu se mai plătește. 

Dl. Zonda Balázs arată că suma plătită în avans ca taxă de mediu se va putea recupera 
abia în luna decembrie a anului în curs. 

Dl. Gál Elemér întreabă dacă în acest caz măcar din decembrie se va putea scădea tariful 
de transport al gunoiului. 

 Dl. Zonda Balázs arată că nu ar propune scăderea tarifului deoarece taxa de mediu este 
doar suspendată până la data de 1 ianuarie 2019 și 1 an de zile nu este o perioadă așa lungă. 
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Societatea va trebui să achiziționeze cca. 4000 de containere din aceea sumă și să pregătească 
locuitorii la strângerea gunoiului în mod selectiv. 

Dl. Gál Elemér întreabă dacă directorul a fost pregătit dinainte că taxa de mediu va fi 
suspendată deoarece cheltuielile societății ar fi aceleași cu sau fără această taxă. 

Dl. Zonda Balázs arată că dacă taxa de mediu nu era suspendată, diferența era plătită de 
către locuitori și apărea pe factură în mod separat. 

Dl. Gál Elemér arată că a doua problemă pe care vrea să discute este că într-un bloc 
toate facturile sunt emise pe un singur apartament. Astfel din această cauză există cineva care nu a 
primit factura iar în următoarea lună pe factura următoare apare dobândă penalizatoare între 0,3-3 
lei. Acest fapt se întâmplă deja de 4 luni de zile. Întreabă cum se explică această problemă. 

Dl. Zonda Balázs arată că se va interesa nu știe ce sa întâmplat pentru că astfel de 
reclamații nu au fost depuse la sediul societății până acum. 

Dl. Pătru Constantin întreabă dacă taxa de mediu care a fost suspendată se va regăsi pe 
facturile emise. 

Dl. Zonda Balázs arată că pe factură apare doar tariful stabilit de către Consiliul local. 
Suma de 230.000 lei plătită în avans ca taxă de mediu a fost inclusă în acest tarif și se va recupera în 
totalitate abia în decembrie. 

Dl. Pătru Constantin întreabă cât fa fi tariful în acest caz începând din 1 ianuarie. Este 
interesat de faptul care este diferența între cazul când sa plătit și cazul când nu se plătește aceea taxă 
de mediu. Roagă pe domnul director să facă un raport pe cifre. Cu sau fără această taxă tariful 
transportului de gunoi tot același rămâne. Să prezinte directorul în raport în ce situație ar putea 
scădea tariful în acest caz. 

Dl. Nagy Babos Tamás roagă deasemenea pe domnul director ca pentru ședința 
următoare a consiliului local să pregătească raportul solicitat. 

Se trece la Capitolul B – Diverse – la pct.2 „Întrebări și interpelări”, unde după ce s-au 
înscris, au luat cuvântul: 

Dl. Pătru Constantin arată că ar fi bine dacă în materialul primit s-ar trece lângă fiecare 
proiect de hotărâre și numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii. În legătură cu cele 
relatate de domnul consilier Szigethy Kálmán la ședința trecută, arată că nu știe concret despre ce 
era vorba dar a listat ziarul Mesagerul de Covasna și a citit. Nu el a făcut acele afirmații nu îi 
aparține nici titlul articolului și nici conținutul. Cele declarate de el în interviu erau doar câteva fraze 
care apar între gilimele în articol. Întreabă dacă să aștepte scuze în acest caz. 

Dl. Szigethy Kálmán arată că nu știe dacă dl. Pătru Constantin are vreo nemulțumire. Au 
stabilit împreună că vor organiza zilele orașului împreună. Tocmai domnul consilier Pătru 
Constantin a  fost cel care a venit cu ideea că ei vor organiza separat un spectacol în fața Sălii 
Polivalente. 

Dl. Pătru Constantin arată că el a primit programul deja gata făcut pentru scena 
principală din centru și a primit informația de la Biroul de comunicare că acel program nu se mai 
poate modifica iar dar dacă Asociația de Dezvoltare Locală și Culturală dorește să organizeze alte 
spectacole poate să facă în fața Sălii Polivalente ca și anul trecut. 

Dl. Szigethy Kálmán arată că nu a știut acest aspect și în cazul acesta cere scuze de la 
domnul consilier Pătru Constantin. 

Dl. Gál Elemér arată că acum câteva luni au solicitat de la directorul SC Gosp Com SRL 
un stat de funcții care nu au primit nici cu această ocazie. 

Dl. Zonda Balázs arată că statul de funcții solicitat a fost transmis prin email la fiecare 
consilier împreună cu raportul de activitate. 

Dl. Gál Elemér arată că nu a observat dar în aceste condiții cere iertare. 
Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte 

pentru participare şi declară închise lucrările şedinţei. 
    
            PREŞEDINTE                        SECRETAR 
          Nagy Babos Tamás                                   Zátyi Andrei 
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Întocmit Mátyus Kálmán 
Serviciul adm. publ. loc 


