
 
P R O C E S   V E R B A L   NR. 11/2018 

 
Încheiat azi 19 iulie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului 

Târgu Secuiesc, desfăşurată în sala de ședință al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc. 
Convocarea consilierilor şi a invitaţilor s-a făcut de către domnul primar, cu Dispoziţia 

nr.. 348/2018.  
Ordinea de zi a şedinţei a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor, prin publicaţii în limbile 

română și maghiară, afişate pe panoul de afişaj al Primăriei şi prin posturile locale de radio. 
Dna secretar al municipiului face prezenţa şi constată următoarele: 
Din 19 consilieri convocaţi, sunt prezenţi 17: Fejér Melinda, Szabó Vincze-Árpád, 

Szigethy Kálmán, Budău Ionuţ, Cristea Mariana, Derzsi Gyula, Szilveszter Szabolcs, Kiss Levente 
Csaba, Lőrincz József, Bejan András, Taierling Johann, Hegedüs Ferenc, Gáspár Zsolt, Nagy-Babos 
Tamás, Ilyés Botond, Czipa Lóránd-Szabolcs și Kelemen Andrei. 

Lipsesc nemotivat consilierii: Gál Elemér-László și Szima Csaba. 
De asemenea la şedinţă mai participă: domnul primar Bokor Tiberiu, dl. Zonda Balázs, 

directorul SC Gosp Com SRL, responsabilii sătești, şefii de compartimente și reprezentanţii mas-
media. Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local sunt publice. 

Secretarul municipiului prezintă procesele verbale nr. 9 și 10 din 21 și 28 iunie. Nefiind 
observaţii președintele de ședință supune la vot procesele verbale nr. 9 și 10 care au fost aprobate cu 
17 voturi pentru. 

După aceste formalităţi s-a trecut la prezentarea proiectului ordinii de zi de către domnul 
primar, Bokor Tiberiu. 

A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr.15/2018 privind  

utilizarea în anul 2018 a excedentului anual al bugetului general al Municipiului Tg.Secuiesc 
rezultat din  încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu 
Secuiesc  pe anul 2018 

3. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu 
Secuiesc  al imobilului situat pe strada Ady Endre nr 9, Târgu Secuiesc, județul Covasna, în 
domeniul privat al acestuia 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între municipiul Târgu 
Secuiesc şi Parohia Reformată din Tg Secuiesc 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între municipiul Târgu 
Secuiesc şi S.C Inter Domo SRL 

6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu 
Secuiesc  a unor mijloace fixe în domeniul privat al acestuia 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 
Târgu Secuiesc nr. 28/2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, 
a indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A 
CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - ŞCOALA JAKABOS 
ÖDÖN, LUNGA 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI 
ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – 
ŞCOALA JAKABOS ÖDÖN, LUNGA şi a cheltuielilor legate de proiect 

9. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu privind inițierea cesiunii 
acțiunilor deținute de către Municipiul Târgu Secuiesc la S.C. New-Fashion S.A. 
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B.  Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Informarea dl.ui director al SC Gosp Com SRL 
2. Înrebări și interpelări 
Supus la  vot de către preşedintele de şedinţă, ordinea de zi este adoptată cu 17 voturi 

pentru. 
Domnul primar propune arată că directorul SC Gosp Com SRL va trebui să plece mai 

devreme pentru preluarea eurocontainerelor ce vor fi împărțite locuitorilor din oraș, și din acest 
motiv propune ca acesta să prezinte raportul lunar înainte de  începerea dezbaterii proiectelor de 
hotărâri. 

Propunerea a fost acceptată cu 17 voturi. 
Astfel se trece la Capitolul B – 1. Diverse –„Informarea lunară a directorului SC 

Gosp Com SRL” și 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. Kelemen Andrei arată că ar trebui făcut o scurtă informare despre cele prezentate de 

director care să fie mediatizat pentru a afla și locuitorii orașului programul după care sunt 
transportate deșeurile selective. 

Dl. Zonda Balázs arată că există deja tipărite materiale prin care încearcă să mediatizeze 
nu numai programul de transport ci și modalitatea de selectare a deșeurilor. În cursul lunii august și 
operatorul regional va pune accent să mediatizeze selectarea deșeurilor în zona Târgu Secuiesc. 

Dl. Hegedűs Ferenc arată că rezultatele au început să se vadă, locuitorii caselor 
particulare pe lângă eurocontainerele cu deșeuri menajere au început să scoate și deșeuri selective 
separat în pungile de plastic primite pentru acest scop. Ar trebui mai multă atenție și mediatizare în 
zonele de blocuri unde încă nu prea funcționează sistemul de colectare. 

Dl. Zonda Balázs arată că au pregătit pentru fiecare insulă de colectare afișe de mărimea 
A3 prin care încearcă să mediatizeze și pentru locatarii blocurilor modalitățile de colectare a 
deșeurilor precum și importanța acestora. 

Dl. primar arată că se cunoaște și după cifre faptul că societatea este în direcția cea 
bună. Față de primele 6 luni al anului 2017 în primele 6 luni al anului curent au reușit să reducă 
cantitatea deșeurilor comunale cu cca. 5,12% iar cantitatea de deșeuri selective a crescut cu 32,29%. 
Dacă se vor împărții eurocontainerele pentru deșeul verde, cantitatea de deșeuri comunale va scădea 
și mai mult iar indicatoarele vor fi și ele mult mai bune. 

Dl. Szilveszter Szabolcs arată că din 1 ianuarie 2019 va intra în vigoare legislația care 
urmărește directivele UE conform căreia colectarea va trebui făcută separat pentru deșeuri umede și 
deșeuri uscate. Întreabă dacă societatea este pregătit pentru acest nou tip de colectare. 

Dl. Zonda Balázs arată că la ora actuală s-au axat pe colectarea a 4 categorii de deșeuri, 
materialele din plastic și sticle eventual vor intra în categoria deșeurilor uscate iar deșeurile 
menajere și deșeul verde în categoria deșeurilor umede. Locuitorii au început deja să se 
obișnuiească cu colectarea deșeurilor în acest fel așa că nu crede că ar fi o idee bună să reducă 
colectarea doar la 2 categorii de deșeuri. 

Dl. Czipa Lóránd-Szabolcs întreabă câte autoutilitare închiriază la ora actuală societatea 
de la cine, pentru ce sumă și care este avantajul pentru care închiriază. 

Dl. Zonda Balázs arată că în prezent nu au nici un utilaj sau autoutilitară închiriat. Doar 
în                                         perioada în care nu aveau suficienți autoutilitari au avut un camion 
închiriat cu care transportau deșeurile. În cazul de față vor închiria autoutilitare doar dacă a lor va 
trebui să intre la reparat, și numai pentru aceea perioadă. Pe termen lung nu au de gând să închirieze 
autoutilitare. 

        La pct. 1 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea și completarea Hotărârii nr.15/2018 privind  utilizarea în anul 2018 a excedentului 
anual al bugetului general al Municipiului Tg.Secuiesc rezultat din  încheierea exercițiului bugetar 
pe anul 2017 
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Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr.15/2018 privind  utilizarea în anul 2018 a 
excedentului anual al bugetului general al Municipiului Tg.Secuiesc rezultat din  încheierea 
exercițiului bugetar pe anul 2017, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 94/2018, privind 
modificarea și completarea Hotărârii nr.15/2018 privind  utilizarea în anul 2018 a excedentului 
anual al bugetului general al Municipiului Tg.Secuiesc rezultat din  încheierea exercițiului bugetar 
pe anul 2017, cu 17 voturi pentru.   

                     La pct. 2 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2018.  

Dl. Ilyés Botond întreabă suma de 105.000 lei prevăzută la secțiunea de dezvoltare la ce 
se va cheltui. 

Dl. primar arată că la anumite capitole ce și-au propus la începutul anului nu au mai 
ajuns banii iar prin această rectificare doresc să completeze aceste lipsuri. Au cumpărat încă două 
automate pentru parcări, de asemenea și pentru depunerea anumitor proiecte au prevăzut sume. 
Toate aceste sume și la ce anume vor fi cheltuite sunt trecute pe lista de investiții și se poate 
consulta.  

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de  hotărâre privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe 
anul 2018, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 95/2018, privind rectificarea  bugetului 
general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2018, cu 17 voturi pentru. 

La pct. 3 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc  al imobilului situat pe strada Ady 
Endre nr 9, Târgu Secuiesc, județul Covasna, în domeniul privat al acestuia. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc  al imobilului situat pe 
strada Ady Endre nr 9, Târgu Secuiesc, județul Covasna, în domeniul privat al acestuia, Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 96/2018, privind trecerea din domeniul public al municipiului 
Târgu Secuiesc  al imobilului situat pe strada Ady Endre nr 9, Târgu Secuiesc, județul Covasna, în 
domeniul privat al acestuia,  cu 17 voturi pentru. 

 La pct. 4 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea unui schimb de terenuri între municipiul Târgu Secuiesc şi Parohia Reformată din Tg 
Secuiesc.   

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între municipiul Târgu Secuiesc şi Parohia 
Reformată din Tg Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 97/2018, privind aprobarea 
unui schimb de terenuri între municipiul Târgu Secuiesc şi Parohia Reformată din Tg Secuiesc, cu 
17 voturi pentru. 
                 La pct. 5 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea unui schimb de terenuri între municipiul Târgu Secuiesc şi S.C Inter Domo SRL. 

Dl. Czipa Lóránd-Szabolcs întreabă cine este proprietarul societății. 
Dl. primar răspunde și arată că proprietarul este dl. Hegedűs Ferenc. 
Dl. Hegedűs Ferenc arată că este vorba despre un teren care a fost de mult schimbat și pe 

care Consiliul local a amenajat deja o parcare care a și fost închiriat locatarilor. Pentru a putea pune 
la punct actele și ca terenul să fie trecut și în CF este nevoie ca Consiliul local să aprobe hotărârea. 
Arată că având în vedere faptul că este interesat în schimbul de teren, el nu va vota. 

Dl. Taierling Johann întreabă dacă este vorba despre terenul cu iarbă de lângă drumul 
principal. 

Dl. Hegedűs Ferenc arată că nu, este vorba de terenul din spatele magazinului Penny, există 
un rezervor de ulei săpat în pământ încă din vremea când de la Dacia service colectau pe terenul 
respectiv uleiurile folosite. 
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Dna. Cristea Mariana arată că după cunoștiințele ei era vorba că în aceea zonă se va 
construi locuințe pentru tineri căsătoriți. Întreabă dacă acest schimb va influența acel proiect. 

Dl. primar arată că este vorba de un teren de 105 mp care și așa figurează ca zonă verde, ca 
atare nu influențează în nici un fel o eventuală construire în zona amintită. 

Dl. Ilyés Botond întreabă ce planuri are dl. Hegedűs Ferenc cu terenul schimbat. 
Dl. Hegedűs Ferenc arată că nu trebuie să intereseze acest aspect pe domnul consilier, nici 

el nu caută nimic în buzunarul altora.  
Dl. Taierling Johann întreabă de la dl. Hegedűs Ferenc dacă cele două terenuri sunt 

identice ca valoare și unde anume ar construi un magazin. 
Dl. Hegedűs Ferenc arată că trebuie gândit logic, este vorba de câte 105 mp de teren dintre 

care unul este asfaltat deja, amenajat parcare pe el și dat în chirie iar celălalt teren, pe care va primi 
el este cu iarbă. Consideră că orașul și așa este fără viață, nu are de gând să deschidă magazin 
nicăieri. Deasemenea arată că trebuie reținut și faptul că el a permis întodeauna gratuit și fără nici 
vorbă, ca primăria să efectueze lucrări de canalizare pentru oraș chiar dacă lucrările de montare a 
țevilor au fost efectuate pe terenul lui. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de  hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între municipiul Târgu Secuiesc şi S.C Inter 
Domo SRL,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 98/2018 privind aprobarea unui schimb 
de terenuri între municipiul Târgu Secuiesc şi S.C Inter Domo SRL, cu 13 voturi pentru și 3 
abținerti (Taierling Johann, Ilyés Botond, Czipa Lóránd-Szabolcs). Dl. Hegedűs Ferenc nu a votat. 

La pct. 6 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc  a unor mijloace fixe în domeniul 
privat al acestuia. 

Nefiind  propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc  a unor mijloace fixe 
în domeniul privat al acestuia, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 99/2018 privind trecerea 
din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc  a unor mijloace fixe în domeniul privat al 
acestuia, cu 17 voturi pentru. 

 La pct. 7 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc nr. 28/2017 privind 
aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici 
legate de proiectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR 
APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - ŞCOALA JAKABOS ÖDÖN, LUNGA. 
              Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc nr. 28/2017 
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-
economici legate de proiectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR 
APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - ŞCOALA JAKABOS ÖDÖN, LUNGA, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 100/2018, privind modificarea Hotărârii Consiliului 
local al municipiului Târgu Secuiesc nr. 28/2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul CREŞTEREA 
EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. 
SECUIESC - ŞCOALA JAKABOS ÖDÖN, LUNGA,  cu 17 voturi pentru. 

La pct. 8 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR 
APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – ŞCOALA JAKABOS ÖDÖN, LUNGA şi 
a cheltuielilor legate de proiect.  
              Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A 
CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – ŞCOALA JAKABOS 
ÖDÖN, LUNGA şi a cheltuielilor legate de proiect, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
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101/2018, privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A 
CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – ŞCOALA JAKABOS 
ÖDÖN, LUNGA şi a cheltuielilor legate de proiect,  cu 17 voturi pentru. 

Sosește domnul consilier Gal Elemér-László, numărul consilierilor cu drept de vot în sală 
fiind astfel 18. 

La pct. 9 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
exprimarea acordului de principiu privind inițierea cesiunii acțiunilor deținute de către Municipiul 
Târgu Secuiesc la S.C. New-Fashion S.A. 

Dl. Hegedűs Ferenc arată că au discutat acest proiect de hotărâre și la comisia economică 
unde au ajuns la concluzia ca dacă se va oferi un preț rezonabil pe acțiunile deținute este mai bine sa 
fie vândute. Arată că Consiliul local este doar acționar minoritar cu cei 10%. Se poate întâmpla ca 
cel care deține majoritatea acțiunilor să decidă majorarea capitalului, caz în care dacă Consiliul local 
nu va veni cu aportul său, acțiunile ar putea scădea la 1%. De asemenea și forța de muncă este din 
ce în ce mai puțină. Acționarul majoritar dl. W. Wegener este deja în vârstă, acțiunile sunt preluate 
de descendenții acestuia iar nu se știe dacă aceștia vor dori să mai aibă relații cu Consiliul local. 
Având în vedere faptul că prin acțiunile deținute de Consiliul local, societatea are și capital de stat 
nu este de dorit datorită faptului că astfel societatea este controlată și de către curtea de conturi. Știe 
că este vorbe de o decizie grea dar trebuie gândit care soluție este mai avantajoasă pentru oraș. 

Dl. Taierling Johann arată că trebuie făcut o socoteală în ultimii ani ce sumă a 
reprezentat aceea 10%, pentru că după cum știe este vorba de 100.000 euro pe an. 

Dl. primar arată că pentru anul în curs nu au dat nici o sumă cu titlu de dividende. 
Acționarul majoritar decide ce face cu profitul lui. În ultimii ani au dat din ce în ce mai puțin. Se 
poate întâmpla și faptul ca producția de la New Fashion să fie mutată la Zarah Modem, caz în care 
Consiliul local nu va rămâne cu nimic. 

Dl. Taierling Johann arată că din materialul primit nu reiese prețul de vânzare a 
acțiunilor, ceea ce se poate ști este faptul că Consiliul local deține 750 de acțiuni. Consideră că toată 
decizia este bazată doar pe niște prognoze și că nu există nici un argument concret. 

 Dl. primar arată că societatea a depus cerere prin care solicită cumpărarea acțiunilor la 
care el va trebui să dea un răspuns. Nu există încă un preț, deoarece va trebui să se facă un raport de 
evaluare, iar pentru a nu cheltui degeaba cu evaluarea s-a gândit ca Consiliul local să dea acordul de 
principiu în prealabil și numai după aprobare să facă demersurile necesare pentru evaluarea valorii 
acțiunilor. Mai mult ca sigur și societatea va face un raport de evaluare după care vor începe 
negocierile. În cazul în care vor cădea la o înțelegere în ceea ce privește prețul de vânzare va exista 
o hotărâre despre vânzarea acțiunilor și prețul concret al acestora. 

Dl. Taierling Johann întreabă dacă se știe care a fost suma totală pe care a primit 
Consiliul local de la început sau măcar în ultimii 10 ani, deoarece suma respectivă depășește 1 
milion de euro. 

Dl. Kelemen Andrei arată că se poate observa cu ușurință că și situația economică este în 
schimbare. Dl. W. Wegener a ajutat foarte mult și Spitalul municipal însă nu se știe descendenții lui 
ce au de gând să facă în continuare. Consideră că trebuie căutat un evaluator care se pricepe la 
evaluarea acțiunilor unei societăți și care va putea astfel prognoza cu precizie mai mare ce trebuie 
făcut. 

Dl. Taierling Johann arată că este ciudat faptul că în urmă cu 5 ani nu au discutat nimic 
despre această tranzacție. 

Dl. primar arată că și în momentul de față societatea și-a manifestat interesul de a 
cumpăra acțiunile, nu Consiliul local a venit cu idea de a vinde. 

Dl. Szigethy Kálmán arată că știe din propria experiență care este soarta acționarilor 
minoritari. Dacă nu contribui în aceeași măsură la mărirea capitalului social valoarea acțiunilor tale 
poate scădea practic chiar și la 0. 

Dl. Czipa Lóránd-Szabolcs arătând că dl. Hegedűs Ferenc a amintit că știe în mare cam 
cât valorează acțiunile deținute de Consiliul local, întreabă care ar fi această sumă. 
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Dl. Hegedűs Ferenc arată că el nu este în măsură să spună prețul, trebuie căutat un 
evaluator care se va ocupa de stabilirea prețului. La momentul de față trebuie doar decis dacă vor 
sau nu să vândă acțiunile. 

Dl. primar arată că trebuie ținut cont și de faptul că este vorba despre o societate pe 
acțiuni de tip  închis, ceea ce înseamnă că acțiunile pot fi vândute exclusiv acționarilor majoritari și 
nu la altcineva. 

Dl. Ilyés Botond întreabă ce decizie au luat la Comisia economică în ceea ce privește 
prețul de vânzare a acțiunilor. 

Dl. primar arată că fără evaluare nu este indicat să se vorbească despre preț, se poate ca 
societatea să ofere o sumă mai mare ori în cazul în care ei deja stabilesc un preț, ar pierde o 
asemenea oportunitate. 

Dl. Bejan Andrei arată că au discutat deja despre prea multe aspecte care nici nu ar fi 
trebuit discutate în momentul de față în fața mass mediei. Va exista o comisie care va putea discuta 
amânuntele despre preț și despre vânzare. Au primit o solicitare din partea societății la care trebuie 
dat un răspuns și doar despre asta trebuie luat o decizie. 

Dl. Taierling Johann arată că este indignat din cauza că decid despre milioane de euro iar 
domnul consilier Bejan Andrei spune că nu trebuie discutat mai mult despre acest proiect. 

Dl. primar arată că este de părere că domnul consilier Taierling Johann habar nu are 
despre ce anume trebuie să voteze. Proiectul de față nu conține nici o sumă de bani, este vorba doar 
despre un acord în principiu. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de  hotărâre privind exprimarea acordului de principiu privind inițierea cesiunii acțiunilor 
deținute de către Municipiul Târgu Secuiesc la S.C. New-Fashion S.A., Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr. 102/2018, privind exprimarea acordului de principiu privind inițierea cesiunii 
acțiunilor deținute de către Municipiul Târgu Secuiesc la S.C. New-Fashion S.A.,  cu 13 voturi 
pentru, 1 vot împotrivă (Taierling Johann) și 4 abțineri (Gal Elemer, Ilyés Botond, Czipa Lóránd-
Szabolcs, Cristea Mariana). 

La capitol B.pct. 2 „Întrebări și interpelări”, nu a  luat cuvântul nici un consilier. 
  Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte pentru 

participare şi declară închise lucrările şedinţei. 
    
 
 
           PREŞEDINTE                             SECRETAR 
       Szabó Vincze–Árpád                                   Tóth Csilla Enikő 
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