
 
P R O C E S   V E R B A L   NR. 15/2018 

 
Încheiat azi 18 octombrie 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.. ............/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 18: Fejér Melinda, Szabó Vincze-Árpád, 

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

Lipsește nemotivat dl. consilier Taierling Johann. 
De asemenea la şedinţă mai participă: domnul primar Bokor Tiberiu, responsabilii 

sătești, şefii de compartimente și reprezentanţii mas-media. Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului 
Local sunt publice. Dl.Zonda Balazs, directorul SC GOSP COM SRL lipsește motivat. 

În continuare secretarul municipiului prezintă procesul verbal nr.14 din 3 octombrie 
2018. Nefiind observaţii președintele de ședință supune la vot procesul verbal nr. 14 care a fost 
aprobate cu 18 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 rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe 

anul 2018 . 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 38/2018 privind închirierea prin licitaţie 

publică deschisă a unui spaţiu din incinta Patinoarului artificial cu destinație de alimentație 
publică situat în mun. Tg. Secuiesc. 

3. Proiect de hotărâre privind retragerea  dreptului  de administrare  al INTREPRINDERII  
IPROFIL MAGURA CODLEI asupra imobilului,  proprietatea publică a municipiului Târgu 
Secuiesc , situat pe strada Kanta  nr. 29A . 

4. 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 
2018-2019. 

5. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea profitului pe anul 2017 al S.C. New Fashion S.A. și 
acordarea unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţa AGA al Societăţii 
NEW FASHION SA . 

 
B.  Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Informarea dl.ui director al SC Gosp Com SRL – lipsește motivat, partiipă la un curs de 

perfecționare.  
2. Înrebări și interpelări 
Supus la  vot de către preşedintele de şedinţă, ordinea de zi este adoptată cu 18 voturi 

pentru. 
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        La pct. 1 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2018. 

Nefiind 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. 124 /2018, privind rectificarea  bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2018, cu 18 voturi pentru.   
                 La pct. 2 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea HCL nr. 38/2018 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unui spaţiu din 
incinta Patinoarului artificial cu destinație de alimentație publică situat în mun. Tg. Secuiesc. 
              Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind modificarea HCL nr. 38/2018 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a 
unui spaţiu din incinta Patinoarului artificial cu destinație de alimentație publică situat în mun. Tg. 
Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 125/2018, privind modificarea HCL nr. 
38/2018 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unui spaţiu din incinta Patinoarului 
artificial cu destinație de alimentație publică situat în mun. Tg. Secuiesc, cu 18 voturi pentru. 
             La pct. 3 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
retragerea  dreptului  de administrare  al INTREPRINDERII  IPROFIL MAGURA CODLEI asupra 
imobilului,  proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc , situat pe strada Kanta  nr. 29A . 
            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind retragerea  dreptului  de administrare  al INTREPRINDERII  IPROFIL MAGURA 
CODLEI asupra imobilului,  proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc , situat pe strada 
Kanta  nr. 29A , Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 126/2018, privind retragerea  
dreptului  de administrare  al INTREPRINDERII  IPROFIL MAGURA CODLEI asupra imobilului,  
proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc , situat pe strada Kanta  nr. 29A, cu 18 voturi 
pentru. 
            La pct. 4 înscris pe ordinea de zi, domnul primar 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 2018-2019.     
          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 2018-2019,    
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 127/2018, 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 2018-2019, cu 18 voturi pentru.    

 Între timp, Dl. Taierling Johann sosește  în sala de ședință, numărul consilierilor cu drept de 
vot în sală fiind astfel 19. 
          La pct. 5 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind cu 
privire la repartizarea profitului pe anul 2017 al S.C. New Fashion S.A. și acordarea unui mandat 
special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţa AGA al Societăţii NEW FASHION SA . 
         Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre cu privire la repartizarea profitului pe anul 2017 al S.C. New Fashion S.A. și acordarea 
unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţa AGA al Societăţii NEW 
FASHION SA, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 128/2018, cu privire la repartizarea 
profitului pe anul 2017 al S.C. New Fashion S.A. și acordarea unui mandat special domnului primar 
Bokor Tiberiu pentru şedinţa AGA al Societăţii NEW FASHION SA, cu 18 voturi pentru și o  
abținere (Dl.Taierling Johann).     

 
Se trece la Capitolul B – 1. Diverse –„Informarea lunară a directorului SC Gosp 

Com SRL” și sa dat cuvântul dl.-ui primar, care a informat consileirii lcoali despre faptul că dl. 
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Zonda Balázs, directorul SC Gosp Com SRL , lipsește motivat, acesta învoindu-se  întrucât se află 
în Brașov la un curs de perfecționare. 

La capitol B.pct. 2 „Întrebări și interpelări”, au  luat cuvântul consilierul: 
Dl. Gál Elemér care se interesează de problemele ivite în zilele anterioare în legătură cu 

volumul mare de scurgeri de apă datorată defecțiunilor la rețelele de alimetară cu apă și canalizare. 
Subliniează  faptul că sunt afectate zilnic cazanele și mașinile de spălat al cetățenilor. Dl.consilier 
propune somarea  SC GOSP COM SA.   

 Dl. primar arată că dânsul somează zilnic în mod verbal conducerea SC GOSP COM SA 
însă defecțiunile la unele străzi se datorează rețelei vechi care nu a fost schimbat, Mai precizează 
faptul că la licitația organizată pentru executarea lucrărilor de edilitare în curțile din centrul orașului 
nu s-a depus nici o ofertă  financiară, societățile comerciale suferind de lipsă de personal .  

Dl.primar va invita la următoarea ședință a consiliului local pe dl.diector, Fejer Alexandru 
pentru a da explicații consilerilor locali.  

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

    
 
 
           PREŞEDINTE                             SECRETAR 
           Kelemen Andrei                                   Tóth Csilla Enikő 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


