
 
 

P R O C E S   V E R B A L   NR. 3/2017 
 
 

Încheiat azi 9 martie 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. 
155/2017. 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 18: Hegedűs Ferenc, Budău Ionuţ, Czipa 

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

Lipsește nemotivat dl. consilier Pătru Constantin. 
De asemenea la şedinţă mai participă: domnul primar Bokor Tiberiu, domnul Zátyi 

Andrei secretarul municipiului, responsabilul sătesc, şefii de compartimente şi reprezentanţii mas-
media. 

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

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

Este propus dl. Szöllősi Tamás, din partea grupului de consilieri UDMR, cu precizarea 
ca cel ales să conducă şedinţele consiliului pe o perioade de 3 luni. 

Supus la vot propunerea a fost acceptată cu 17 voturi pentru. Consilieriul în cauză nu a 
votat. 

Consiliul local a adoptat astfel Hotărârea nr. 18/2017 privind alegerea preşedintelui de 
şedinţă, în persoana consilierului Szöllősi Tamás, cu 18 voturi pentru. 

După acest moment preşedintele şedinţei invită pe dl. secretar să prezinte procesul 
verbal nr. 2 din data de 2 februarie 2017. 

Nefiind observaţii preşedintele şedinţei supune la vot procesul verbal nr. 2/2017, care a 
fost aprobat cu 18 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 IV 2016 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr.2/2017 privind  

utilizarea în anul 2017 a excedentului anual al bugetului general al Municipiului Tg.Secuiesc 
rezultat din  încheierea exercițiului bugetar pe anul 2016   

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului  Târgu 
Secuiesc  pe anul 2017 

4. Proiect de hotărâre cu privire la  la aprobarea  organigramei, al statelor de funcţii al 
aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu 
Secuiesc,valabil de la 1 ianuarie 2017 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu 
Secuiesc, valabil de la 1 februarie 2017 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Devizului general, a  indicatorilor tehnico-
economici  si  a cofinanțarii la investitia „Lucrari prioritare de extindere a retelei de alimentare cu 
apa si canalizare, municipiul Tg Secuiesc” 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de 
Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de proieectul CREŞTEREA EFICIENŢEI 
ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC -  
SPITAL TG SECUIESC - SECŢIA CHIRURGIE 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de 
Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de proieectul CREŞTEREA EFICIENŢEI 
ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC -  
GRĂDINIŢA CSIPKERÓZSIKA 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de 
Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de proieectul CREŞTEREA EFICIENŢEI 
ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC -  
GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK ELEK 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de 
Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de proieectul CREŞTEREA EFICIENŢEI 
ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC -  
ŞCOALA JAKABOS ÖDÖN, LUNGA 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de 
Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de proieectul CREŞTEREA EFICIENŢEI 
ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC -  
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII TURÓCZI MÓZES 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind supraimpozitarea 
clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Târgu Secuiesc şi a satului 
aparţinător Lunga 

13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea listei manifestărilor culturale şi sportive 
în aer liber, pe teritoriul municipiului Târgu Secuiesc, în anul 2017 

B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Înrebări și interpelări 
Supus la vot de către preşedintele de şedinţă, ordinea de zi este adoptată cu 18 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 aprobarea contului de 

execuţie a bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe trimestrul IV 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 IV 2016, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 19/2017, privind aprobarea 
contului de execuţie a bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe trimestrul IV 2016, cu 
13 voturi pentru și 5 abțineri (Taierling Johann, Ilyés Botond, Szima Csaba, Gál Elemér László, 
Czipa Loránd Szabolcs). 

În cadrul punctului 2 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea 
și completarea Hotărârii nr. 2/2017 privind  utilizarea în anul 2017 a excedentului anual al bugetului 
general al Municipiului Tg.Secuiesc rezultat din  încheierea exercițiului bugetar pe anul 2016. 

Dl. Taierling Johann întreabă ce anume ar dori să dezvolte școala din această sumă. 
Dl. Bejan András arată că inițial suma a fost destinată pentru acoperirea cheltuielilor de 

funcționare a școlii însă la ședința Consiliului de administrație au decis ca suma respectivă să fie 
folosită pentru dezvoltare. Baza acestei decizii este că doresc ca la fel cum are și Liceul Gábor Áron 
și Liceul Nagy Mózes să aibă un loc de tabără. Atfel suma se va folosi pentru ivestiții în acest scop. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de  hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr.2/2017 privind  utilizarea în 
anul 2017 a excedentului anual al bugetului general al Municipiului Tg.Secuiesc rezultat din  
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încheierea exercițiului bugetar pe anul 2016, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 20/2017 
privind modificarea și completarea Hotărârii nr.2/2017 privind  utilizarea în anul 2017 a 
excedentului anual al bugetului general al Municipiului Tg.Secuiesc rezultat din  încheierea 
exercițiului bugetar pe anul 2016, cu 18 voturi pentru. 

În cadrul punctului 3 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2017. 

Dl. Taierling Johann arată că pentru drumuri a fost prevăzută o sumă de 400.000 lei și 
întreabă care sunt străzile care vor fi reabilitate din această sumă. 

Dl. Primar răspunde la întrebare și arată că vor începe cu reparația avenelor la începutul 
lunii aprilie, imediat ce fabrica de asfalt se va pune în funcțiune. Încă din anul trecut a fost plănuit 
reparația străzii care leagă strada Bem cu strada Fortyogó, aici fundația străzii a fost deja pregătit și 
vor construi și trotuar. Deasemenea doresc să amenajeze două parcări, una în strada Achim Andrei 
și una în strada Oituz. Pe strada Oituz lucrările pentru pregătirea fundației străzii vor începe în 
cursul săptămânii viitoare. Având în vedere că mai multe străzi sunt în stare de deteriorare avansată 
au în plan asfaltarea în întregime a străziilor Petőfi Sándor și Cernatului. Din aceste două străzi una 
va fi reabilitată complet anul acesta iar cealaltă în anul următor. Vor amenaja terenul în jurul 
Patinoarului artificial iar concomitent cu aceasta vor deschide și accesul străzilor din jur ca de 
exemplu strada Tamási Áron, vor fi renovate. 

Dl. Taierling Johann întreabă unde vor să introducă parcarea cu plată. 
Dl. Primar arată că mai mulți consilieri locali au pregătit un Regulament pentru parcarea 

cu plată care se va putea studia deoarece proiectul este supus dezbaterii publice. 
Dl. Gal Elemér întreabă despre ce anume este vorba la pct. 21. unde a fost alocată 

80.000 de lei pentru măsuri de reducere a emisiilor de CO2. 
Dl. Primar arată că este vorba de cheltuieli cu strategia de mobilitate. Este vorba de un 

studiu care se referă la intensitatea circulației mașinilor, la nivelul de poaluare, etc. fără de care nu 
pot obține fonduri din proiecte UE pentru reparația de drumuri. 

Dl. Bartha János, din cadrul Biroului proiecte arată că este vorba de un studiu privind 
circulația pe străzile din oraș din care reiese necesitatea investiției efectuată de UE în reparația de 
drumuri. 

Dl. Primar arată că de exemplu strada Fabricilor deși este o parte din DN11 și este 
folosită de toate autovehiculele care tranzitează orașul, între indicatoarele de oraș este în 
administrarea Consiliului local, ca atare reabilitarea ar trebui făcută din bugetul local. Costurile 
asfaltări însă ar depășii suma bugetului local de 2 ori. Din aceste motive doresc să obțină fonduri de 
la UE iar pentru aceasta este nevoie de studiul amintit. 

Dl. Gal Elemér întreabă dacă chiar din bugetul local trebuie achitat contravaloarea 
acestei studii și dacă nu cumva există și altă posibilitate. 

Dl. Primar arată că studiul amintit trebuie comandat și plătit, altfel nu se poate depune 
nici un proiect pentru finanțare. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 
2017, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 21/2017 privind aprobarea bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2017, cu 13 voturi pentru  și 5 abțineri (Taierling Johann, 
Ilyés Botond, Szima Csaba, Gál Elemér László, Czipa Loránd Szabolcs). 

În cadrul punctului 4 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la  la 
aprobarea  organigramei, al statelor de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi al 
serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc,valabil de la 1 ianuarie 2017. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la  la aprobarea  organigramei, al statelor de funcţii al aparatului de specialitate al 
primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc,valabil de la 1 ianuarie 
2017, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 22/2017 cu privire la  la aprobarea  
organigramei, al statelor de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice 
al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc,valabil de la 1 ianuarie 2017, cu 18 voturi pentru. 
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În cadrul punctului 5 domnul primar prezintă proiectul de privind aprobarea  statului de 
funcţii al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, valabil de la 1 februarie 2017. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea  statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, valabil de la 1 
februarie 2017, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr.  23/2017 privind aprobarea  statului de 
funcţii al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, valabil de la 1 februarie 2017, cu 18 voturi pentru. 

În cadrul punctului 6 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea  
Devizului general, a  indicatorilor tehnico-economici  si  a cofinanțarii la investitia „Lucrari 
prioritare de extindere a retelei de alimentare cu apa si canalizare, municipiul Tg Secuiesc”. 

Nefiind observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de hotărâre 
privind aprobarea  Devizului general, a  indicatorilor tehnico-economici  si  a cofinanțarii la 
investitia „Lucrari prioritare de extindere a retelei de alimentare cu apa si canalizare, municipiul Tg 
Secuiesc”, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 24/2017 privind aprobarea  Devizului 
general, a  indicatorilor tehnico-economici  si  a cofinanțarii la investitia „Lucrari prioritare de 
extindere a retelei de alimentare cu apa si canalizare, municipiul Tg Secuiesc”, cu 18 voturi pentru. 

În cadrul punctului 7 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de 
proieectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE 
MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - SPITAL TG SECUIESC - SECŢIA CHIRURGIE. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor 
tehnico-economici legate de proieectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A 
CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - SPITAL TG SECUIESC - 
SECŢIA CHIRURGIE, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 25/2017 privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de 
proieectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE 
MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - SPITAL TG SECUIESC - SECŢIA CHIRURGIE, cu 18 voturi 
pentru. 

În cadrul punctului 8 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de 
proieectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE 
MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - GRĂDINIŢA CSIPKERÓZSIKA. 

Nefiind propuneri, observații și întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor 
tehnico-economici legate de proieectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A 
CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - GRĂDINIŢA 
CSIPKERÓZSIKA, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 26/2017 privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de 
proieectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE 
MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - GRĂDINIŢA CSIPKERÓZSIKA,  cu 18 voturi pentru. 

În cadrul punctului 9 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de 
proieectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE 
MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK ELEK. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor 
tehnico-economici legate de proieectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A 
CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC -  
GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK ELEK, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 27/2017, 
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-
economici legate de proieectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR 
APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK 
ELEK, cu 18 voturi pentru. 
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                    În cadrul punctului 10 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de 
proieectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE 
MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - ŞCOALA JAKABOS ÖDÖN, LUNGA. 
                     Nefiind propuneri, observații și întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor 
tehnico-economici legate de proieectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A 
CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - ŞCOALA JAKABOS 
ÖDÖN, LUNGA, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 28/2017, privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de 
proieectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE 
MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - ŞCOALA JAKABOS ÖDÖN, LUNGA, cu 18 voturi pentru. 
                    În cadrul punctului 11 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de 
proieectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE 
MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - ŞCOALA CU CLASELE I-VIII TURÓCZI MÓZES. 
                     Nefiind propuneri, observații și întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor 
tehnico-economici legate de proieectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A 
CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - ŞCOALA CU CLASELE 
I-VIII TURÓCZI MÓZES, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 29/2017, privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de 
proieectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE 
MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - ŞCOALA CU CLASELE I-VIII TURÓCZI MÓZES, cu 18 
voturi pentru. 
                    În cadrul punctului 12 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului privind supraimpozitarea clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul 
municipiului Târgu Secuiesc şi a satului aparţinător Lunga. 

Dl. Gal Elemér arată că are neclarități în legătură cu punctul 4 al regulamentului, nu 
reiese nici ce legătură are poliția locală cu constatările nici ce atribuții au în mod concret. 

D.na Demeter Enikő, arhitect șef, arată că poliția locală trebuie să constate 
deteriorările exterioare și nu cele structurale. Există doi angajați ai Poliției locale care monitorizează 
construcțiile și raportează neregularitățile, iar după verificare și avizare se va decide în ce proporție 
trebuie plătit impozitul pe clădirea respectivă. Consiliul local va stabili prin hotărâre valoarea 
impozitului. 

Dl. Gal Elemér arată că nu poate accepta acest răspuns. Nu dorește să se ajungă la 
situația ca poliția locală să intre în proprietățile private ale locuitorilor și să explice că pe baza unei 
hotărâri al consiliului local au acest drept. 

Dl. Ilyés Botond întreabă dacă nu se poate numi o comisie care să se ocupe de această 
problemă pentru a evita eventualele abuzuri. 

Dl. Bejan András arată că poliția locală nu va da amenzi, ei doar raportează cazurile iar 
ulterior consiliul local va lua decizia asupra mărimii impozitului. 

Dl. Primar arată că în aplicarea Regulamentului sunt implicați Direcția poliției locale, 
Biroul de taxe locale și Biroul de urbanism. Poliția locală va sesiza dacă există problemă cu o 
clădire, Biroul de urbanism va analiza situația și vor întocmi un raport. Nu reiese din regulament ce 
se va întâmpla cu acel raport și dacă Consiliul local mai trebuie să accepte acel raport sau nu. 

Dna Demeter Enikő arată că va exista o comisie care va decide în cazurile concrete. 
Dl. Primar, având în vedere neclaritățile existente, propune ca Proiectul de hotărâre să 

fie scos de pe ordinea de zi și refăcut de către biroul de specialitate. 
Dl. Gal Elemér arată că trebuie specificat foarte concret care vor fi atribuțiile Poliției 

locale.  
Supus la vot propunerea domnului primar în sensul ca Proiectul de hotărâre să fie scos 

de pe ordinea de zi, aceasta a fost acceptată cu 18 voturi pentru. 
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                     În cadrul punctului 13 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
aprobarea listei manifestărilor culturale şi sportive în aer liber, pe teritoriul municipiului Târgu 
Secuiesc, în anul 2017. 
                     Nefiind propuneri, observații și întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre cu privire la aprobarea listei manifestărilor culturale şi sportive în aer liber, pe teritoriul 
municipiului Târgu Secuiesc, în anul 2017, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 30/2017, cu 
privire la aprobarea listei manifestărilor culturale şi sportive în aer liber, pe teritoriul municipiului 
Târgu Secuiesc, în anul 2017, cu 18 voturi pentru. 

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

Dl. Gal Elemér arată că dl. Bartha János a fost delegat din partea Consiliului local în 
Consiliul de administrație al SC Gosp Com SA Sfântu Gheorgheși întreabă dacă ar putea prezenta la 
ședința următoare o scurtă prezentare despre activitatea societății. 

Dl. Primar arată că dacă doresc consilierii ar fi mai bine să fie invitat chiar directorul 
societății deoarece dl. Bartha János și așa nu are putere decizională în Consiliul de administrație. 

Dl. Taierling Johann întreabă de la dl. Bejan András unde vor construi tabăra amintită la 
pct. 2 de pe ordinea de zi și în proprietatea cui va fi imobilul.  

Dl. Bejan András răspunde la întrebare și arată că există un imobil în drum spre 
Bálványos care este în proprietatea Consiliului Județean. Din inițiativa Consiliului de administrație 
a școlii vor încerca concesionarea imobilului amintit și ar dori ca imobilul să fie predat în 
administrarea școlii. În acest caz s-ar putea aplica un plan de dezvoltare la fel ca și în cazul liceului 
Gábor Áron sau Bod Péter. După concesionare va exista posibilitatea dezvoltării chiar prin diferite 
fundații. În primul rând cu acest concept trebuie să fie de acord și Consiliul Județean, construcţia 
este în proprietatea lor. Imobilul amintit este prioritar având în vedere că infrastructura este dată, 
există deja curent electric și apă potabilă. La o asemenea dezvoltare sa gândit la pct. 2 de pe ordine 
de zi deoarece nu ar dori ca suma obținută din surse proprii să fie folosită la acoperirea cheltuielilor 
de funcționare. 

Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte 
pentru participare şi declară închise lucrările şedinţei. 

    
 
 
          PREŞEDINTE                        SECRETAR 
          Szöllősi Tamás                                   Zátyi Andrei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Întocmit Mátyus Kálmán 
Serviciul adm. publ. loc 


