
 
P R O C E S   V E R B A L   NR. 12/2017 

 
Încheiat azi 14 decembrie 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. 
603/2017. 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 19: Hegedűs Ferenc, Budău Ionuţ, Fejér 

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

De asemenea la şedinţă mai participă: dl. Derzsi Gyula, viceprimar, responsabilul sătesc, 
şefii de compartimente şi reprezentanţii mas-media. 

Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local sunt publice. 
În continuare preşedintele şedinţei prezintă procesul verbal nr. 11 din data de 16 

noiembrie 2017. 
Dl. Gál Elemér arată că a adresat o întrebare către dl. Zonda Balázs, directorul SC Gosp 

Com SRL în sensul dacă vor dori să scadă taxa stabilită pentru transportul gunoiului, la care 
directorul a răspuns un categoric nu. Deoarece aceasta nu a fost trecută în procesul verbal, roagă să 
fie inclus. 

Nefiind alte observaţii președintele de ședință supune la vot procesul verbal nr. 12 
completat, care a fost aprobat cu 19 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 impozitele şi taxele locale pe anul 2018 
2. Proiect de hotărâre privind atestarea apartanenţei la domeniul privat al Municipiului 

Târgu Secuiesc al unui imobil,  situat  în intravilanul satului  Lunga 
3. Proiect de hotărâre privind atestarea apartanenţei la domeniul public al Municipiului 

Târgu Secuiesc al unui imobil,  situat  pe str. Fabricii nr. 8,  pe care este construit  un turn de apă 
4. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitaţie  publică a unui imobil 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.105/2013 privind finanțarea 

nerambursabilă, de la bugetul local, a programelor, proiectelor și acțiunilor sportive 
6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică si ptr. 

populatie al masei lemnose pe picior si fasonat la drum auto, provenind din fondul forestier 
proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei 

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate  privind delegarea 
serviciului de iluminat public din municipiul Targu Secuiesc 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 61/2016 cu privire la aprobarea 
componenţei comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe 

9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării  unui  apartament cu  două 
camere (str. Cernatului nr. 31, apt.15) ca locuinţă de serviciu 

10. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Tg. 
Secuiesc nr. 579/28.11.2017  pentru majorarea respectiv virari de credite în cadrul aceluiași capitol 
al  bugetului general al Municipiului Tg. Secuiesc pe anul 2017 

11. Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu 
Secuiesc  pe anul 2017 
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12. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrarea societăţii 
PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU- SECUIESC S.R.L. a imobilelor care constituie Situl 
Industrial NR. 1 IFET şi Situl industrial nr.2 Epurare din municipiul Târgu Secuiesc 

13. Proiect de hotărâre privind Acordul de principiu referitor la acordarea facilităţilor 
fiscale în vedereaobţinerii titlului de Parc industrial de către PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU -
SECUIESC S.R.L. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de administrare al Consiliului de 
Administrație  al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. pentru perioada 
2017-2021 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului contractelor de mandat al 
administratorilor S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”ZONĂ DE 
LOCUINȚE INDIVIDUALE FORTYOGÓ” din municipiul Târgu Secuiesc 

17. Proiect de hotărâre privind numirea administratorului executiv al S.C. PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 

18. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier 
local al domnului Szöllősi Tamás 

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 19 voturi 

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

hotărâri. 
La pct. 1 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind impozitele şi taxele locale 

pe anul 2018. 
Dl. Gál Elemér arată că gruparea politică PCMT-EMNP este categoric împotriva 

majorării taxelor și impozitelor. Înțeleg că legislația actuală este nefavorabilă din punct de vedere 
financiar pentru consiliile locale dar consideră că majorarea cu 10% a impozitelor și taxelor locale 
este prea mult pentru locuitori. 

Dl. Szigethy Kálmán întreabă dacă s-a corectat coeficientul, la art. 2, la 0,088, după cum 
au discutat la ședința Comisiei economice. 

Dl. Bokor Tiberiu arată că coeficientul a fost corectat. Deasemenea arată că bugetul local 
va avea un câștig de numai 700.000 lei în urma majorării impozitelor și taxelor cu mult mai puțin 
decât pierderea cauzată de noua legislație. Au mai multe proiecte depuse care vor trebui 
coofinanțate. Nu știe cum vor reuși să facă bugetul local pentru anul 2018, de unde vor prelua 
sumele necesare. Nu majorează aceste taxe pentru că așa doresc ci pentru că este necesar. 

Dl. Taierling Johann întreabă dacă în cazul în care din nou se va schimba legislația ar 
propune ca taxele și impozitele să fie restabilite la valorile inițiale. 

Dl. Bokor Tiberiu arată că și el este adeptul faptului ca taxele și impozitele să fie mici și 
să fie plătite de cât mai mulți decât invers. Este sigur că nu ar propune majorarea dacă nu ar exista 
hotărârea care face necesară această majorare. Consideră că multe primării, mai ales la sate, vor 
ajunge în situații financiare dezastruoase. 

Dl. Hegedüs Ferenc arată că nu au majorat taxele și impozitele locale de ani de zile, 
acum este necesară din cauza legislației noi. 

Dl. Ilyés Botond întreabă dacă partidul UDMR a votat aveastă lege în parlament. 
Dl. Bokor Tiberiu arată că întrebarea nu are nici o relevanță deoarece este vorba de o 

hotărâre de guvern. 
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 

proiectul de  hotărâre privind impozitele şi taxele locale pe anul 2018, Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr. 104/2017, privind impozitele şi taxele locale pe anul 2018, cu 14 voturi pentru și 
5 voturi împotrivă (Szima Csaba, Czipa Lóránd-Szabolcs, Ilyés Botond, Gál Elemér, Taierling 
Johann). 
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În cadrul punctului 2 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind atestarea 
apartanenţei la domeniul privat al Municipiului Târgu Secuiesc al unui imobil,  situat  în intravilanul 
satului  Lunga. 

Dl. Taierling Johann întreabă de ce este nevoie de această atestare. 
Dl. Bokor Tiberiu arată că cine îl folosește la ora actuală era proprietarul imobilului 

respectiv. 
Dl. Lőrincz József, arată că numai în acest fel va putea proprietarul să treacă imobilul 

respectiv în cartea funciară. 
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 

proiectul de hotărâre privind atestarea apartanenţei la domeniul privat al Municipiului Târgu 
Secuiesc al unui imobil,  situat  în intravilanul satului  Lunga, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 105/2017 privind atestarea apartanenţei la domeniul privat al Municipiului Târgu 
Secuiesc al unui imobil,  situat  în intravilanul satului  Lunga, cu 19 voturi pentru.  

În cadrul punctului 3 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind atestarea 
apartanenţei la domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc al unui imobil,  situat  pe str. 
Fabricii nr. 8,  pe care este construit  un turn de apă. 

Dl. Gál Elemér întreabă dacă la ora actuală există apă în acel turn. 
Dl. Bokor Tiberiu arată că da, este obligatoriu, are funcția de rezervor și deservește 

Liceul tehnologic Gábor Áron.  
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 

proiectul de hotărâre privind atestarea apartanenţei la domeniul public al Municipiului Târgu 
Secuiesc al unui imobil,  situat  pe str. Fabricii nr. 8,  pe care este construit  un turn de apă, Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 106/2017 privind atestarea apartanenţei la domeniul public al 
Municipiului Târgu Secuiesc al unui imobil,  situat  pe str. Fabricii nr. 8,  pe care este construit  un 
turn de apă, cu 19 voturi pentru.  

În cadrul punctului 4 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind vânzarea fără 
licitaţie  publică a unui imobil. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind vânzarea fără licitaţie  publică a unui imobil, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 107/2017 privind vânzarea fără licitaţie  publică a unui imobil, cu 14 voturi pentru, un 
vot împotrivă (Ilyés Botond)  și 4 abțineri (Szima Csaba, Gál Elemér, Czipa Lóránd Szabolcs, 
Taierling Johann).  

În cadrul punctului 5 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea 
HCL nr.105/2013 privind finanțarea nerambursabilă, de la bugetul local, a programelor, proiectelor 
și acțiunilor sportive. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea HCL nr.105/2013 privind finanțarea nerambursabilă, de la bugetul 
local, a programelor, proiectelor și acțiunilor sportive, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
108/2017 privind modificarea HCL nr.105/2013 privind finanțarea nerambursabilă, de la bugetul 
local, a programelor, proiectelor și acțiunilor sportive, cu 19 voturi pentru.  

În cadrul punctului 6 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
aprobarea vânzării prin licitaţie publică si ptr. populatie al masei lemnose pe picior si fasonat la 
drum auto, provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de pornire a 
licitaţiei. 

Dl. Gál Elemér arată că după părerea lui prețul de 200 de lei ca preț de pornire la 
licitație este prea mic ori prețurile pe piața liberă sunt de la 220-250 de lei. Sa spus că fagul nu prea 
este căutat în zona aceasta dar consideră că dacă s-ar mediatiza mai mult și în alte județe probabil ar 
putea fi vândut la preț mai mare. Propune ca la unitatea de producție Donath, pe care cunoaște cel 
mai bine și știe că acolo există lemn de calitate, prețul de pornire la licitație să fie de 220 de lei iar 
vânzarea să fie mediatizată și în județul Brașov. 

Dl. Keresztes László, referent la Biroul agricol arată că de fiecare dată vânzarea este 
mediatizată în afara ziarelor locale și pe un site național. Deobicei societățile din alte județe vin se 
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interesează și pleacă. În ceea ce privește majorarea prețului de pornire la licitație la unitatea de 
producție Donath arată că la ceea din Slănic condițiile de exploatare sunt mult mai favorabile. 

Dl. Gál Elemér propune ca în acest caz la primele 3 puncte prețul să fie stabilit unitar la 
220 de lei. 

Supus la vot de către președintele de ședință propunerea a fost acceptată cu 19 voturi 
pentru. 

Nefiind alte observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică si ptr. populatie al masei lemnose pe 
picior si fasonat la drum auto, provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea 
preţului de pornire a licitaţiei, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 109/2017 cu privire la 
aprobarea vânzării prin licitaţie publică si ptr. populatie al masei lemnose pe picior si fasonat la 
drum auto, provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de pornire a 
licitaţiei, cu 19 voturi pentru. 

În cadrul punctului 7 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre pentru aprobarea 
Studiului de oportunitate  privind delegarea serviciului de iluminat public din municipiul Targu 
Secuiesc. 

Dl. Szigethy Kálmán întreabă dacă până se va întâmpla delegarea serviciului există 
posibilitatea ca la iluminatul public să fie schimbate becurile mai slabe. 

Dl. Bokor Tiberiu arată că posibilitatea există însă în acest caz trebuie luat în calcul că 
cheltuielile cu ilumiatul public vor fi mult mai mari. 

Dl. Gál Elemér întreabă de la administratorul public, ca om de specialitate care  metodă 
crede că ar fi mai bună. 

Dna Antal Emőke, administratorul public arată că nu este specialist în domeniul electric 
dar părerea ei este având în vedere circumstanțele că primăria nu poate asigura funcționarea 
serviciului în standarde prescrise deoarece ar trebui să aibă personal acreditat pentru aceasta. 
Obținerea tuturor acreditărilor și avizelor precum și modernizarea sistemului ar costa în jur de 5 
milioane de lei. Din acest motiv consideră că ar fi mai oportun delegarea serviciului către o societate 
de specialitate. 

Dl. Kelemen Andrei arată că stâlpii de iluminat public nici nu sunt în proprietatea 
orașului și din această cauză va fi soluția ceea mai bună delegarea serviciului la o firmă. 

Dl. Szilveszter Szabolcs arată că se pot depune chiar proiecte pentru modernizarea 
sistemului existent în așa zisul ”iluminat public inteligent” însă primul criteriu este ca cel care 
asigură funcționarea sistemului să aibă personal acreditat de ANRSC sau ca serviciul să fie delegat 
către o societate de specialitate. 

Dl. Bokor Tiberiu arată că și proiecte pot fi depuse numai dacă elementele existente sunt 
în proprietatea orașului. Cca. 90% din stâlpii existenți sunt în proprietatea societății Electrica, iar 
stâlpii aceștia sunt folosiți și pentru iluminatul public. Este conștient de faptul că societatea ar fi de 
acord ca acești stâlpi să fie trecuți în proprietatea orașului însă este vorba de un sistem învechit și în 
acest caz toate cheltuielile cu reparații ar cădea în sarcina consiliului local.  

Dl. Hegedüs Ferenc arată că acești stâlpi erau cândva în proprietatea publică a orașului, 
nu înțelege cum au ajuns în proprietatea societății Electrica. Totul este în așa fel rezolvat ca 
Consiliile locale să nu aibă posibilități de a face nimic. Consideră că singura soluție este delegarea 
gestiunii serviciului. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate  privind delegarea serviciului de 
iluminat public din municipiul Targu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
110/2017 pentru aprobarea Studiului de oportunitate  privind delegarea serviciului de iluminat 
public din municipiul Targu Secuiesc, cu 19 voturi pentru. 

În cadrul punctului 8 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea 
HCL nr. 61/2016 cu privire la aprobarea componenţei comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe. 

Nefiind propuneri, observații și întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea HCL nr. 61/2016 cu privire la aprobarea componenţei comisiei de 
analiză a solicitărilor de locuinţe, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 111/2017 privind 
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modificarea HCL nr. 61/2016 cu privire la aprobarea componenţei comisiei de analiză a solicitărilor 
de locuinţe,  cu 18 voturi pentru și o abținere (Czipa Lóránd Szabolcs). 

În cadrul punctului 9 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
aprobarea repartizării  unui  apartament cu  două camere (str. Cernatului nr. 31, apt.15) ca locuinţă 
de serviciu. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea repartizării  unui  apartament cu  două camere (str. Cernatului nr. 
31, apt.15) ca locuinţă de serviciu, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 112/2017 cu privire 
la aprobarea repartizării  unui  apartament cu  două camere (str. Cernatului nr. 31, apt.15) ca 
locuinţă de serviciu, cu 19 voturi pentru. 

În cadrul punctului 10 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind validarea 
Dispoziţiei Primarului Municipiului Tg. Secuiesc nr. 579/28.11.2017  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. 579/28.11.2017  
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. 113/2017 
privind validarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Tg. Secuiesc nr. 579/28.11.2017  pentru 
majorarea respectiv virari de credite în cadrul aceluiași capitol al  bugetului general al Municipiului 
Tg. Secuiesc pe anul 2017, cu 19 voturi pentru. 

În cadrul punctului 11 domnul primar 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. 114/2017 privind rectificarea  bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2017, cu 19 voturi pentru. 

În cadrul punctului 12 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
transmiterii în administrarea societăţii PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU- SECUIESC S.R.L. a 
imobilelor care constituie Situl Industrial NR. 1 IFET şi Situl industrial nr.2 Epurare din municipiul 
Târgu Secuiesc. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrarea societăţii PARCURI INDUSTRIALE 
TÂRGU- SECUIESC S.R.L. a imobilelor care constituie Situl Industrial NR. 1 IFET şi Situl 
industrial nr.2 Epurare din municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
115/2017 privind aprobarea transmiterii în administrarea societăţii PARCURI INDUSTRIALE 
TÂRGU- SECUIESC S.R.L. a imobilelor care constituie Situl Industrial NR. 1 IFET şi Situl 
industrial nr.2 Epurare din municipiul Târgu Secuiesc, cu 19 voturi pentru. 

În cadrul punctului 13 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind Acordul de 
principiu referitor la acordarea facilităţilor fiscale în vedereaobţinerii titlului de Parc industrial de 
către PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU -SECUIESC S.R.L. 

Dl. Hegedűs Ferenc întreabă câte societăți există în Parcul industrial la ora actuală. 
Dl. Bokor Tiberiu arată că toate clădirile existente sunt închiriate  și există două 

solicitări care doresc să construiească ateliere pe terenul parcului industrial. Societățile chiriașe se 
ocupă de obținerea diferitelor avize inclusis de PSI, ceea ce durează în timp și deasemenea sunt 
societăți care trebuie să facă investiții mai serioase. Din aceste motive întârzie puțin punerea în 
funcțiune a parcului industrial întreg. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre privind Acordul de principiu referitor la acordarea facilităţilor fiscale în 
vedereaobţinerii titlului de Parc industrial de către PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU -
SECUIESC S.R.L., Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 116/2017 privind Acordul de 
principiu referitor la acordarea facilităţilor fiscale în vedereaobţinerii titlului de Parc industrial de 
către PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU -SECUIESC S.R.L., cu 19 voturi pentru. 
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În cadrul punctului 14 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
planului de administrare al Consiliului de Administrație  al S.C. PARCURI INDUSTRIALE 
TÂRGU-SECUIESC S.R.L. pentru perioada 2017-2021. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea planului de administrare al Consiliului de Administrație  al S.C. 
PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. pentru perioada 2017-2021, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 117/2017 privind aprobarea transmiterii în administrarea societăţii 
PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU- privind aprobarea planului de administrare al Consiliului de 
Administrație  al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. pentru perioada 
2017-2021, cu 16 voturi pentru și 3 abțineri (Gál Elemér, Szima Csaba, Taierling Johann). 

În cadrul punctului 15 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
modelului contractelor de mandat al administratorilor S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-
SECUIESC S.R.L. 

Dl. Bokor Tiberiu arată că la ședința Comisiei economice a fost o propunere ca 
indemnizația membrilor Consiliului de administrație să fie stabilită la 250 de lei brut. 

Președintele de ședință supune la vot propunerea, care a fost acceptată cu 15 voturi 
pentru și 4 abțineri (Szima Csaba, Ilyés Botond, Gál Elemér, Taierling Johann). 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului contractelor de mandat al administratorilor S.C. 
PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., Consiliul local adoptând astfel Hotărârea 
nr. 118/2017 privind aprobarea modelului contractelor de mandat al administratorilor S.C. 
PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., cu 14 voturi pentru și 5 abțineri (Szima 
Csaba, Czipa Lóránd-Szabolcs, Ilyés Botond, Gál Elemér, Taierling Johann). 

În cadrul punctului 16 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal ”ZONĂ DE LOCUINȚE INDIVIDUALE FORTYOGÓ” din municipiul 
Târgu Secuiesc. 

Dl. Hegedűs Ferenc întreabă dacă există și plan de construcție și dacă vor putea elibera 
și autorizația de construcție. 

Dl. Bokor Tiberiu arată că există planul de construcție iar în zona Fortyogó deja se 
eliberează și autorizații de construcție de mai mult timp. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”ZONĂ DE LOCUINȚE 
INDIVIDUALE FORTYOGÓ” din municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 119/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”ZONĂ DE LOCUINȚE 
INDIVIDUALE FORTYOGÓ” din municipiul Târgu Secuiesc, cu 19 voturi pentru. 

În cadrul punctului 17 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind numirea 
administratorului executiv al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind numirea administratorului executiv al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-
SECUIESC S.R.L., Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 120/2017 privind numirea 
administratorului executiv al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., cu 18 
voturi pentru. Consilierul Szöllősi Tamás nu a votat. 

În cadrul punctului 18 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind constatarea 
încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Szöllősi Tamás. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Szöllősi 
Tamás, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 121/2017 privind constatarea încetării de drept 
a mandatului de consilier local al domnului Szöllősi Tamás, cu 18 voturi pentru. Consilierul 
Szöllősi Tamás nu a votat. 

Se trece la Capitolul B – Diverse – la pct.2 „Întrebări și interpelări”, unde după ce s-au 
înscris, au luat cuvântul: 
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Dl.Kelemen Andrei arată că vrea să-l felicite comunitatea română din oraș pentru gestul 
lor făcut că la sărbătorirea de 1 decembrie s-au delimitat de la persoanele care au venit neinvitați în 
oraș. 

Dl. Gál Elemér întreabă de sa întâmplat deoarece nu știe nimic de acel eveniment. 
Dl. Kelemen Andrei arată că un grup de oameni din Brașov a venit neinvitat cu ocazia 

sărbătoririi ziuei de 1 decembrie iar comunitatea română sa delimitat de la ei printr-o conferință de 
presă ceea ce a fost un act curajos. 

Dl. Ilyés Botond întreabă dacă patinoarul artificial se va deschide măcar de ziua 
crăciunului. 

Dl. Bokor Tiberiu arată că are speranța că se va deschide. Pe data de 19-20 decembrie 
este programat preluarea investiției de la constructor iar dacă se va întâmpla predarea vor deschide 
patinoarul artificial pentru public. În cursul lunii ianuarie a anului viitor vor organiza și o inaugurare 
oficială în cadrul unui meci de hochei. 

Dl. Pătru Constantin arată că dorește să aducă la cunoștiința consilierilor două aspecte. 
Primul este că după cum se știe la sfărșitul săptămânii viitoare se organizează festivalul rock de 
crăciun la care el este cel mai mare sponzor. Roagă pe consilieri să sprijine și ei acest eveniment 
măcar cu prezența lor. Aș doilea aspect pe care vrea să-l aducă la cunoștiința consilierilor este că își 
dă demisia din funcția de consilier din motive personale. Are alte proiecte de realizat despre care nu 
dorește să vorbească la ora actuală. Mulțumește consilierilor faptul că a putut fi aici și pentru munca 
efectuată împreună. 

Dl. Szöllősi Tamás mulțumește deasemenea consilierilor încrederea acordată și își 
exprimă speranța că va putea face față noilor provocări ca administrator executiv al SC Parcuri 
Industriale SRL. 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Întocmit Mátyus Kálmán 
Serviciul adm. publ. loc 


