
 
P R O C E S   V E R B A L   NR. 12/2014 

 
Încheiat azi 3 noiembrie 2014 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. 
623/2014. 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 17 consilieri convocaţi, sunt prezenţi 16: Molnár Zoltán, Nagy-Babos Tamás, Babós 

Botond, Derzsi Gyula, Bejan András, Rákosi János, Lukács László, Ilyés Botond, Szigethy Kálmán, 
Balázs Jozsef-Atila, Veres Botond-Géza, Kelemen Andrei, Györke Cristina-Denisa, Barta Vilmos, 
Hegedűs Ferenc, şi Szabó István. 

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

Andrei secretarul municipiului, responsabilii săteşti, şefii de compartimente şi reprezentanţii mas-
media. 

Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local sunt publice. 
Preşedintele şedinţei invită pe dl. secretar să prezinte procesul verbal nr. 11 din data de  

16 octombrie 2014. 
Dl. secretar prezintă procesul verbal. 
Nefiind observaţii preşedintele şedinţei supune la vot procesul verbal, 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 cu privire la rectificarea bugetului  general  al municipiului  Târgu 

Secuiesc  pe anul 2014 
2. Proiect de hotărâre cu privire la validarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Tg. 

Secuiesc nr. 512/25 septembrie 2014 pentru rectificarea bugetului general al Municipiului 
Tg.Secuiesc 

3. Proiect de hotărâre privind cu privire la contul execuţie a  bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc  pe trimestrul III/2014 

4. Proiect de hotărâre privind impozitele şi taxele locale pe anul 2015 
5. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea profitului pe anul 2013 al S.C. New 

Fashion S.A. 
6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 80/2011 privind 

majorarea capitalului social al operatorului regional S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu 
Gheorghe 

7. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Tg.Secuiesc în 
Adunarea Generală  a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV pentru  aprobarea 
modificării şi completării Statutului Asociaţiei în conformitate cu prevederile H.G. nr. 742/2014 

8. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare 
şi dezlipire pe apartamente 

B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Întrebări, interpelări 
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Supus la vot de către preşedintele de şedinţă, ordinea de zi este adoptată cu 16 voturi 
pentru. 

În continuare se trece la discutarea problemelor, din cadrul capitolului A. proiecte de 
hotărâri. 

       La pct. 1 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea 
bugetului  general  al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2014. 

      Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre cu privire la rectificarea bugetului  general  al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2014, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 88/2014 cu privire la rectificarea bugetului  general  al 
municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2014, cu 16 voturi pentru. 

      În cadrul punctului 2 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la validarea 
Dispoziţiei Primarului Municipiului Tg. Secuiesc nr. 512/25 septembrie 2014 pentru rectificarea 
bugetului general al Municipiului Tg.Secuiesc. 

      Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre cu privire la validarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Tg. Secuiesc nr. 512/25 
septembrie 2014 pentru rectificarea bugetului general al Municipiului Tg. Secuiesc,  Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 89/2014 cu privire la validarea Dispoziţiei Primarului Municipiului 
Tg. Secuiesc nr. 512/25 septembrie 2014 pentru rectificarea bugetului general al Municipiului Tg. 
Secuiesc, cu 16 voturi pentru. 

       Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar prezintă 
proiectul de hotărâre privind cu privire la contul execuţie a  bugetului general al municipiului  Târgu 
Secuiesc  pe trimestrul III/2014. 

      Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind cu privire la contul execuţie a  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  
pe trimestrul III/2014, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 90/2014 privind cu privire la 
contul execuţie a  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe trimestrul III/2014, cu 16 
voturi pentru. 

      Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar  prezintă 
proiectul de hotărâre privind impozitele şi taxele locale pe anul 2015. 

     Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind impozitele şi taxele locale pe anul 2015, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea 
nr. 91/2014 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2015, cu 16 voturi pentru.  
                 Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar prezintă proiectul 
de hotărâre cu privire la repartizarea profitului pe anul 2013 al S.C. New Fashion S.A. 
      Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre cu privire la repartizarea profitului pe anul 2013 al S.C. New Fashion S.A., Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 92/2014 cu privire la repartizarea profitului pe anul 2013 al S.C. New 
Fashion S.A., cu 16 voturi pentru. 

 Soseşte dl. consilier Taierling Johann, astfel numărul consilierilor cu drept de vot în sală 
fiind 17. 

      Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar prezintă 
proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 80/2011 privind majorarea 
capitalului social al operatorului regional S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu 
Gheorghe. 

     Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind modificarea şi completarea HCL. nr. 80/2011 privind majorarea capitalului social 
al operatorului regional S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 93/2014 privind modificarea şi completarea HCL. nr. 80/2011 privind 
majorarea capitalului social al operatorului regional S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu 
Gheorghe, cu 17 voturi pentru. 

       Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar  prezintă proiectul 
de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Tg. Secuiesc în Adunarea Generală  a 
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Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru  aprobarea modificării şi 
completării Statutului Asociaţiei în conformitate cu prevederile H.G. nr. 742/2014. 

Dl. Balázs József Atila arată că această societate „AQUACOV” a fost înfiinţată de către 
formaţiunea politică UDMR şi nu este corect ca mun. Târgu Secuiesc să decidă preţul apei potabile 
din Baraolt de exemplu, ori prin modificarea actului constitutiv anexat reiese că va fi de ajuns dacă 
votează 2/3 din 50% dintre acţionari. Acest demers va conduce la situaţia ca preţul apei potabile să 
poate fi majorat şi la mun. Târgu Secuiesc chiar dacă consilierii nu vor vota hotărâre în acest sens. 

 Dl. primar arată că afirmaţiile domnului consilier sunt iresponsabile. AQUACOV este o 
asociaţie şi nu o societate care a fost înfiinţat în anul 2009-2010 prin asocierea consiliilor locale din 
4 oraşe pentru  obţinerea de finanţare din UE pentru efectuarea unor investiţii care ajung la peste 
100 milioane de euro la nivel de judeţ. Între timp au intrat în asociaţie consiliile locale de la mai 
multe localităţi. La început oraşul Baraolt nu a făcut parte din asociaţie datorită fostului primar însă 
cu timpul au recunoscut că din forţe proprii nu vor putea realiza investiţe pentru reabilitarea 
conductelor de apă potabilă şi canalizare astfel că şi Consiliul local Baraolt a intrat în asociaţie. În 
ceea ce priveşte tariful apei potabile acela nu se poate negocia. Prin semnarea contractului a fost 
stabilit creşterea progresivă a tarifului, este stipulat şi în ce perioadă cu cât trebuie majorat acest 
tarif. Ideea este ca la toate localităţile prezente în proiect tariful să fie adus la acelaşi nivel. Dacă nu 
se respectă contractul va trebui restituit fondul primit pentru investişie care la nivel de oraş se ridică 
la 20 milioane de euro. Arată că locuitorii din Sfântu Gheorgha şi Covasna ar trebui să fie 
nemulţumiţi pentru că plătesc acelaşi tarif ca şi cei din Târgu Secuiesc deşi costul de producere al 
apei potabile în Târgu Secuiesc este mult ridicat faţă de celelalte două oraşe. Roagă pe domnul 
consilier să se gândească înainte de a face afirmaţii iresponsabile. 

     Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de  hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Tg. Secuiesc în Adunarea Generală  a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru  aprobarea modificării şi 
completării Statutului Asociaţiei în conformitate cu prevederile H.G. nr. 742/2014, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 94/2014 privind mandatarea reprezentantului municipiului 
Tg.Secuiesc în Adunarea Generală  a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” 
pentru  aprobarea modificării şi completării Statutului Asociaţiei în conformitate cu prevederile 
H.G. nr. 742/2014, cu 12 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (Balázs József Atila, Ilyés Botond şi 
Veres Botond-Géza) şi 2 abţineri (Szigethy Kálmán şi Taierling Johann). 

        Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar  prezintă 
proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire 
pe apartamente. 

     Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire pe 
apartamente, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 95/2014 privind însuşirea documentaţiei 
tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire pe apartamente, cu 17 voturi pentru. 

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

     Dl. Taierling Johann arată că în centrul oraşului în apropierea sensului giratoriu a fost 
amplasat un panou pentru turişti care indică locurile şi clădirile mai importante care pot vi vizitate 
de turişti. Întreabă dacă pe acel panou nu ar putea fi indicate şi clădirile sau locurile persoanelor 
fizice care din forţe proprii au realizat expoziţii cum ar fi de exemplu expoziţia de păpuşi sau casa 
de colecţii. Consiliul local ar putea sprijinii aceste iniţiative prin popularizarea locaţiilor. 

Dl. Kelemen Andrei arată că au discutat cu directorul Casei de asigurări şi din suma 
alocată Spitalului vor trebui să restituie şi pentru luna iulie o parte datorită faptului că unii pacienţi 
cu urgenţe nu au prezentat bilete de trimitere de la medicul de familie. În cursul zilei de astăzi vor 
încheia contractul cu Casa de asigurări, însă dacă nu vor putea ajunge la înţelegere s-ar putea ca în 
viitor Spitalul municipal să aibă nevoie de un sprijin mai mare din partea Consiliului local. 
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      Dl. primar Bokor Tiberiu arată că locaţiile prezentate în panou au fost discutate şi stabilite 
împreună cu directorul de la Muzeul breslelor ţinând cont de faptul că este limitat locul pe panou şi 
nu pot fi prezentate toate locaţiile importante. 

Dl. Hegedűs Ferenc arată că dacă domnul consilier are propuneri pentru locaţii care ar 
trebui prezentate în panoul de publicitate să depună cerere la primăria municipiului în acest sens. 

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

     
 
 
 
         PREŞEDINTE                     SECRETAR 
        Szigethy Kálmán                               Zátyi Andrei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Întocmit Mátyus Kálmán 
Serviciul adm. publ. loc. 


