
 
P R O C E S   V E R B A L   NR. 15/2014 

 
Încheiat azi 16 decembrie 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. 
693/2014. 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 15: Molnár Zoltán, Nagy-Babos Tamás, Babós 

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

Lipsesc nemotivat consilierii: Lukács László şi Barta Vilmos. 
De asemenea la şedinţă mai participă: domnul primar Bokor Tiberiu, domnul Zátyi 

Andrei secretarul municipiului, dl. Zonda Balázs, directorul SC Gosp Com SRL, 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 procesele verbale nr. 12, 13 şi 14 

din data de  3 şi 27 noiembrie respectiv 10 decembriec 2014. 
Dl. secretar prezintă procesele verbale. 
Nefiind observaţii preşedintele şedinţei supune la vot procesele verbale, care au fost 

aprobate cu 15 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 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Gosp 

Com SRL  pe anul 2014 
3. Proiect de hotărâre privind transmiterea din proprietatea publică a municipiului Târgu 

Secuiesc în proprietatea publică a judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean 
Covasna,  al unui teren- cale de acces la Staţia de transfer Târgu Secuiesc, obiect al  proiectului „ 
Sistem de Managment Integrat al Deşeurilor în Judeţul Covasna” 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice 
pentru ocuparea funcţiei de administrator puplic al municipiului Târgu Secuiesc 

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare 
pentru anul 2015-2016 al unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc 

B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Întrebări, interpelări 
Supus la vot de către preşedintele de şedinţă, ordinea de zi este adoptată cu 15 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. 
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      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. 101/2014 cu privire la rectificarea bugetului  general  
al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2014, cu 15 voturi pentru. 

      În cadrul punctului 2 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Gosp Com SRL  pe anul 2014. 

Dl. Szigethy Kálmán arată că la aprobarea proiectului pentru închiderea platformei de 
gunoi din Târgu Secuiesc au primit promisiunea ca locuitorii nu vor plăti în plus pentru transportul 
gunoiului menajer care se va transporta la Sfântu Gheorghe. 

Dl. Zonda Balázs, directorul SC Gosp Com SRL arată că deşi cheltuielile cu transportul 
gunoiului au crescut dat fiind faptul că drumul dus-întors este de 82 de km în loc de 1-2 km, aceste 
cheltuieli nu sunt suportate de locuitori care plătesc pentru transportul gunoiului menajer taxa 
stabilită de consiliul local. Cheltuielile crescute sunt acoperite de societate prin redistribuirea 
creditelor neutilizate. 

      Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de  hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Gosp Com SRL  
pe anul 2014, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 102/2014 privind rectificarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli al SC Gosp Com SRL  pe anul 2014, cu 15 voturi pentru. 

       Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar prezintă 
proiectul de hotărâre privind transmiterea din proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc în 
proprietatea publică a judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna,  al unui 
teren- cale de acces la Staţia de transfer Târgu Secuiesc, obiect al  proiectului „ Sistem de 
Managment Integrat al Deşeurilor în Judeţul Covasna”. 

      Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind transmiterea din proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc în proprietatea 
publică a judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna,  al unui teren- cale de 
acces la Staţia de transfer Târgu Secuiesc, obiect al  proiectului „ Sistem de Managment Integrat al 
Deşeurilor în Judeţul Covasna”, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 103/2014 privind 
transmiterea din proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc în proprietatea publică a 
judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna,  al unui teren- cale de acces la 
Staţia de transfer Târgu Secuiesc, obiect al  proiectului „Sistem de Managment Integrat al 
Deşeurilor în Judeţul Covasna”, cu 15 voturi pentru. 

      Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar  prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice pentru 
ocuparea funcţiei de administrator public al municipiului Târgu Secuiesc. 

Dl. Balázs Jozsef Atila arată că există birouri de specialitate şi sunt persoane cu atribuţii 
concrete în aparatul de specialitate al primarului şi întreabă dacă este necesar în asemenea condiţii 
să se mai angajeze administrator public. 

Dl. primar răspunde la întrebare şi arată că încă nu a decis nici el dacă va angaja sau nu 
administrator public. Există această posibilitate, în celelalte oraşe şi municipii postul este ocupat. 
Prin hotărârea actuală vor stabilii doar condiţiile de participare la examenul de concurs şi 
principalele atribuţii al administratorului public. Dacă va decide angajarea administratorului public, 
postul va trebui inclus în organigrama care deasemenea trebuie aprobat de Consiliul local. Având în 
vedere timpul nu permite întodeauna controlul lucrărilor efectuate, principala atribuţie al 
administratorului ar fi acest control. 

     Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice pentru 
ocuparea funcţiei de administrator public al municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr. 104/2014 privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice 
pentru ocuparea funcţiei de administrator public al municipiului Târgu Secuiesc, cu 15 voturi 
pentru.  
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                 Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar prezintă proiectul 
de hotărâre cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru anul 2015-2016 
al unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc. 
      Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru anul 2015-2016 al 
unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 105/2014 cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru anul 
2015-2016 al unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc, cu 15 voturi pentru. 

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

Dl. consilier Kelemen Andrei arată că au crescut cheltuielile cu salarizarea personalului 
Spitalului Municipal, din cauză că trebuie plătite salarii retroactiv pentru persoanele care au câştigat 
procese. Roagă pe dl. primar să urgenteze înscrierea şi punerea în funcţiune al Asociaţiei pentru 
Sprijin Trei Sacune pentru Sănătate deoarece anul ce urmează va fi şi mai greu din punct de vedere 
financiar.  

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. 


