
 
 

P R O C E S   V E R B A L   NR. 3/2014 
 
Încheiat azi 6 martie 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. 

152/2014. 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 17: Kelemen Andrei, István Zoltán, Nagy-

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

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. 
Întrucât mandatul preşedintelui de şedinţă dl. Lukács László a expirat, se solicită 

propuneri pentru alegerea unui preşedinte de şedinţă, care să conducă şedinţele consiliului local. 
Este propus dl. Szabó István, din partea grupului PCM-MPP, cu precizarea ca cel ales să 

conducă şedinţele consiliului pe o perioade de 3 luni. 
Supus la vot propunerea a fost acceptată cu 16 voturi pentru. Consilieriul în cauză nu a 

votat. 
Consiliul local a adoptat astfel Hotărârea nr. 19/2014 privind alegerea preşedintelui de 

şedinţă, în persoana consilierului Szabó István, cu 17 voturi pentru. 
Preşedintele şedinţei invită pe dl. secretar să prezinte procesul verbal nr. 2 din data de 6 

februarie 2014. 
Dl. secretar prezintă procesul verbal. 
Nefiind observaţii preşedintele şedinţei supune la vot procesul verbal, care a fost aprobat 

cu 17 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 modificarea şi completarea HCL nr.  8/2014 privind 

aprobarea bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2014 
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului execuţie a  bugetului general al 

municipiului  Târgu Secuiesc  pe trimestrul IV/2013 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii  juridice de 

consultanţă, asistenţă şi de reprezentare juridică a U.A.T Municipiul Târgu Secuiesc şi al 
Consiliului local  al municipiului  Târgu Secuiesc în dosarul nr. 521/119/2008/a1 

4. Proiect de hotărâre privind atestarea apartanenţei la domeniul privat al Municipiului 
Târgu Secuiesc imobilelor situate în municipiul Târgu Secuiesc str. Curtea 10 nr.2 

5. Proiect de hotărâre privind atestarea apartanenţei la domeniul privat al Municipiului 
Târgu Secuiesc a imobilului situat în municipiul Târgu Secuiesc str. Gábor Aron  nr.5 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu 
Secuiesc valabil de la 1 februarie 2014. 

7. Proiect de hotărâre privind condiţiile de aprobare şi derulare ale finanţării 
rambursabile interne aprobat prin HCL nr 65/2013 
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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 17 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 privind modificarea şi 

completarea HCL nr.  8/2014 privind aprobarea bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  
pe anul 2014 

    Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.  8/2014 privind aprobarea bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2014, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 20/2014 
privind modificarea şi completarea HCL nr. 8/2014 privind aprobarea bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2014, cu 17 voturi pentru. 

    În cadrul punctului 2 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
contului execuţie a  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe trimestrul IV/2013.  

    Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre cu privire la aprobarea contului execuţie a  bugetului general al municipiului  Târgu 
Secuiesc  pe trimestrul IV/2013,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 21/2014 cu privire la 
aprobarea contului execuţie a  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe trimestrul 
IV/2013, cu 17 voturi pentru. 

    Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar prezintă proiectul 
de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii  juridice de consultanţă, asistenţă şi de 
reprezentare juridică a U.A.T Municipiul Târgu Secuiesc şi al Consiliului local  al municipiului  
Târgu Secuiesc în dosarul nr. 521/119/2008/a1. 

   La discuţiile pe marginea propiectului de hotărâre au soliciat cuvântul consilerii: 
Dl. Balázs Jozsef Attila, întreabă ce înţelege domnul primar prin averea oraşului pe care 

doreşte să conserve prin această reprezentare juridică. 
Dl. István Zoltán arată că ar fi dorit ca în cei doi ani care au trecut după alegeri, şedinţele 

consiliului să fi desfăşurat într-o atmosferă prietenească, dar acest lucru nu a fost posibil din cauza 
unor consilieri. Arată că terenul în cauză este proprietatea municipiului Târgu Secuiesc este trecut şi 
în Carte funciară. Prin darea în folosinţă a acestui teren către SC New Fashion SA municipiul a 
devenit acţionar şi deţine un procent de 10% care reprezintă anual un venit de cca. 5 miliarde de lei 
vechi  pentru buget. Acesta reprezintă averea municipiului. Ar trebui ca domnul consilier să ţină 
cont de prevederile legale cu privire la incompatibilităţi şi conflicte de interese şi să solicite 
consilierului din grupul PCMT-EMNP care are un interea material ân problema supusă dezbaterii, 
să părăsească sala de şedinţă. Domnul primar are obligaţia să încerce toate mijloacele legale pentru 
păstrarea patromoniului  oraşului iar consilierii vor fi direct răspunzători dacă nu vor vota acest 
proiect. Într-un articol din ziarul local dl. Taierling Johann a categorizat conducerea oraşului ca 
fiind o conducere lacomă care doreşte să menţină dreptul pentru terenul în cauză cu orice preţ. Este 
curios dacă domnul Taierling Johann care a fost candidat la funcţia de primar şi ar fi câştigat 
alegerile, ar reprezenta interesele personale sau interesele oraşului în acest caz. Dacă consideră că 
interesele oraşului sunt importante şi dacă va câştiga procesul, domnul consilier ar fi dispus să pună 
la dispoţia oraşului achiziţionarea terenului la preţ de teren arabil. Atunci cine este lacom. 

Dl. Lukács László roagă pe consilieri să discute proiectul de hotărâre în mod obiectiv şi să 
voteze fiecare cu bună ştiinţă. 

Dl. Taierling Johann arată că familia sa a declanţat procesul împotriva municipiului pentru 
terenul amintit încă din anul 2006. Prima cerere pentru retrocedarea terenului a fost depusă la 
primăria oraşului încă în anul 1991.  Terenul a fost în proprietatea familiei sale şi este dreptul lor să 
ceară înapoi proprietatea personală. Din păcate unii sunt încă sub influenţa comunizmului şi nu 
înţeleg ce înseamnă dreptul şi proprietatea personală. Nu are nici o legătură ce s-ar fi întâmplat dacă 
ar fi fost ales ca primar deoarece procesul a fost început cu mult înaintea datei alegerilor. Dacă ar fi 
primar s-ar conforma prevederilor legislaţiei în vigoare şi este sigur că ar găsi soluţia ideală şi legală 
pentru rezolvarea situaţiei. Înţelege gestul domnului primar ca dacă crede că are dreptate încearcă 
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prin reprezentare juridică să dovedească acest fapt însă şi el are dreptul să susţină adevărul lui. 
Având în vedere că este direct interesat de terenul amintit nu va vota prezentul proiect. 

Dl. Balázs József Attila arată că este de părere că această discuţie este deja cu tentă 
politică cauză pentru care consilierii grupului PCMT-EMNP se vor participa de la vot. 

Dl. Primar arată că este regretabil dacă un consilier nu ştie ce este patrimoniul oraşului. La 
începutul anilor 90 consiliul local de atunci împreună cu dl. Wilhelm Wegener au conlucrat pentru 
construirea fabricii de confecţii New Fashion care de atunci oderă loc de muncă pentru sute de 
locuitori. Consiliul local este acţionar în procent de 10% care înseamnă un venit fix anual pentru 
oraş. Dl. Wegener a sprijinit dealungul timpului şi Spitalul municipal cu 1 milion de Euro. Anul 
acesta a avut intenţia de a finanţa extinderea fabricii pe încă 1600 mp însă datorită faptului că 
terenul în cauză este în proces nu se poate elibera autorizaţii de construire motiv pentru care 
extinderea fabricii este imposibilă. Această extindere ar fi însemnat încă 200 de locuri de muncă în 
plus. Este supărător faptul ca dl. consilier Taierling ne face pe noi comunişti, pentru care ar trebui 
să-i le fie ruşine. Pe vremea aceea mulţi dintre noi care sunt mai în vârstă au locuit aici şi au încercat 
să rămână maghiari în oraş, timp ce domnul Taierling mânca îngheţată în Germania. A venit acasă 
doar pentru a moşteni nu pentru că ar vrea să facă ceva pentru interesele locuitorilor oraşului. Are 
cunoştiinţă despre faptul că acel teren nu a fost niciodată în proprietatea famileiei consilierului. 
Cândva în anii precedenţi printr-o identificare greşită s-a întabulat eronat în CF şi de acestă greşeală 
încearcă să profite domnul consilier prin şiretlic şi manevre legale. Pe vremea respectivă nu au 
dezbătut succesiunea legală după autoarea şi cea care a promovat acţiunea, mizând pe faptul că 
acţiunea ar putea fi prescrisă. Pentru a dovedi această ipoteză este nevoie de reprezentare juridică de 
o persoană calificată şi cu experienţă în acest domeniu. 

    Preşedintele şedinţei văzând că replicile ar continua şi aceste luări de cuvânt se abat de la 
obiectul supus dezbaterii, sistează luările de cuvânt, supune la vot proiectul de  hotărâre  privind 
aprobarea achiziţionării de servicii  juridice de consultanţă, asistenţă şi de reprezentare juridică a 
U.A.T Municipiul Târgu Secuiesc şi al Consiliului local  al municipiului  Târgu Secuiesc în dosarul 
nr. 521/119/2008/a1, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 22/2014 privind aprobarea 
achiziţionării de servicii  juridice de consultanţă, asistenţă şi de reprezentare juridică a U.A.T 
Municipiul Târgu Secuiesc şi al Consiliului local  al municipiului  Târgu Secuiesc în dosarul nr. 
521/119/2008/a1, cu 13 voturi pentru din 13 consilieri, întrucât consilierii grupului PPMT-EMNP în 
număr de 4 nu au participat la vot. 

    Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar  prezintă proiectul 
de hotărâre privind atestarea apartanenţei la domeniul privat al Municipiului Târgu Secuiesc 
imobilelor situate în municipiul Târgu Secuiesc str. Curtea 10 nr.2. 

    Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind atestarea apartanenţei la domeniul privat al Municipiului Târgu Secuiesc imobilelor 
situate în municipiul Târgu Secuiesc str. Curtea 10 nr.2, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea 
nr. 23/2014 privind atestarea apartanenţei la domeniul privat al Municipiului Târgu Secuiesc 
imobilelor situate în municipiul Târgu Secuiesc str. Curtea 10 nr. 2, cu 17 voturi pentru.(gurpul de 
consilieri ai PPMT-EMNP, reluându-şi activitatea, prin participarea la vot) 
                 Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar  prezintă 
proiectul de hotărâre privind atestarea apartanenţei la domeniul privat al Municipiului Târgu 
Secuiesc a imobilului situat în municipiul Târgu Secuiesc str. Gábor Aron  nr.5. 
      Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind atestarea apartanenţei la domeniul privat al Municipiului Târgu Secuiesc a 
imobilului situat în municipiul Târgu Secuiesc str. Gábor Aron  nr.5, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 24/2014 privind atestarea apartanenţei la domeniul privat al Municipiului Târgu 
Secuiesc a imobilului situat în municipiul Târgu Secuiesc str. Gábor Aron  nr.5, cu 17 voturi pentru. 

      Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu Secuiesc 
valabil de la 1 februarie 2014. 

     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 
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februarie 2014, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 25/2014 privind aprobarea statului de 
funcţii al Spitalului municipal Târgu Secuiesc valabil de la 1 februarie 2014, cu 17 voturi pentru. 

       Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar  prezintă proiectul 
de hotărâre privind condiţiile de aprobare şi derulare ale finanţării rambursabile interne aprobat prin 
HCL nr 65/2013. 

     Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind condiţiile de aprobare şi derulare ale finanţării rambursabile interne aprobat prin 
HCL nr 65/2013, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 26/2014 privind condiţiile de 
aprobare şi derulare ale finanţării rambursabile interne aprobat prin HCL nr 65/2013, 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 începe să devină obişnuinţă ca la fiecare şedinţă de consiliu 
domnul primar îl jigneşte şi încearcă să-l dezonoreze. Deşi fac parte din diferite grupări politice în 
primul rând consideră că sunt toţii colegi cu drepturi egale în sala de şedinţă şi ar trebui să se 
vorbească cu respect unii cu alţii. Arată că s-a născut în municipiul Timişoara astfel că el trebuia să 
rămână maghiar între români şi nu între maghiari.  Pe aceea vreme familia sa deportată a fost lăsată 
fără nimic iar după confiscarea averii au fost goniţi şi din România. Nu crede că trebui să le fie 
ruşine dacă încearcă acum obţinerea averii familiei. Faptul că dl. Wilhelm Wegener a dorit să 
investească în extinderea fabricii anul acesta şi nu poate din cauza procesului este doar un pretext 
deoarece procesul a fost început în anul 2006. 

     Dl. Balázs József Atila arată că doreşte să aducă la cunoştiinţa consilierilor 3 aspecte. În 
primul rând în ceea ce priveşte parcarea cu plată domnul primar trebuia să respecte promisiunea şi 
să invite la şedinţă reprezentantul de la City Parking. După legislaţia în vigoare în România doar 
poliţia are dreptul să blocheze roţile maşinilor ca măsură luată în cazul sancţiunii contravenţionale 
complementare cu scopul de a imobiliza autovehicolul. Consideră că astfel hotărârile consiliului 
local nr. 57 şi 58/2013 trebuie revocate doarece sunt nelegale. La plata fiecărei amenzi se prevede 
un interval de timp de 48 de ore timp în care se poate plăti jumătatea amenzii. În cazul de faţă 
pentru deblocarea autovehiculelor se solicită 60 de lei fără posibilitatea achitării jumătăţii de 
amenzi. Dacă cineva nu are suma necesară la îndemână este obligat să se deplaseze fără maşină. Nu 
sunt respectate nici prevederile regulamentului, în proces verbal se trece sancţiunea de avertisment 
însă trebuie achitat suma de 60 de lei pentru deblocare. S-au strâns din iniţiativa cetăţenească cca. 
1100 de semnături împotriva parcării cu plată iar formaţiunea politică PCMT-EMNP sprijină 
această iniţiativă. Până la deblocarea roţilor autovehiculelor trebuie aşteptat zeci de minute chiar 
dacă se achită amenda, parcările nu sunt curăţate iar când au dorit să depună o plângere în acest sens 
la sediul societăţii care administrează parcările s-au confruntat cu situaţia ca nici măcar nu au un 
registru în să înregistreze plângerile depuse. Deasemenea mai multe întreprinderi mici au reclamat 
că a scăzut traficul în zonă şi implicit veniturile realizate de când a fost introdusă parcarea cu plată. 
La fel se întâmplă şi în zona pieţei agroalimentare. Consideră că consilierii ar trebui să adopte 
hotărâri în interesul locuitorilor oraşului şi nu împotriva lor. Când au adoptat hotărârea în care s-a 
stabilit taxa de chirie a locatarilor din str. Bethlen Gábor a întrebat dacă în acel bloc stau şi familii 
cu situaţie financiară precară iar răspunsul a fost că nu. Au stabilit preţul la 6 lei însă SC Gosp Com 
SRL nu a încheiat contractele de închiriere la acest tarif pentru toţi locatarii. Ar trebui modificat 
aceea hotărâre şi să se facă diferenţiere între persoane peste 35 de ani şi sub 35 de ani, iar pentru cei 
care sunt în imosibilitate de a plăti chiria din cauza situaţiei materiale precare, consiliul local să 
ofere un sprijin. Speră ca fiecare problemă va fi evaluat în individual de către consilieri, de aceea 
ne-am luat această fincţie. A fost căutat de dl. Beke Ernő care a transmis mulţumirea în legătură cu 
organizarea lunară a târgului tradiţional însă arată că ar fi mai bine dacă standurile producătorilor ar 
fi extinse pe o suprafaţă mai mare pentru a ev aglomerările şi pe cât posibil at trebui oprită şi 
circulaţia în centrul oraşului pe durata târgului. 

Dna. Toth Csilla, consilier juridic în cadrul Primăriei arată că în legislaţie se prevede în 
mod concret în ce condiţii se pot imobiliza autovehiculele şi de către primării sau alte organe aflate 
în contract cu primării. În acest sens supune atenţiei d.lui Balázs prevederile HG nr. 147/1992 şi a 
Deciziei nr. 410/2005 a Curţii Constituţionale. 
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    Dl. Lukács László arată că pe str. Bem József staţionează mai multe utilaje agricole iar 
poliţia locală ar trebui să verifice situaţia acestora deoarece strada amintită a fost reparată recent. În 
legătură cu parcarea cu plată arată că este deranjant faptul că abonamentele anuale nu se eliberează 
pe an calendaristic. 

Dl. Szigethy Kálmán arată că este de părere că societatea City Parking are dreptul să 
blocheze autovehiculele doar în parcările amenajate dacă nu s-a achitat taxa de parcare însă nu şi în 
locurile unde staţionarea este nepermisă. Arată deasemenea că măsurile luate de Ministerul 
Educaţiei periclitează postul a mai multor persoane din învăţământ. Faptul că copii sub 3 ani nu se 
pot înscrie în grădiniţă iar numărul dintr-o grupă se ridică de la 20 la 25 de copii va conduce la 
închiderea unor grădiniţe sau chiar şcoli. Consideră că acest lucru trebuie împiedicat chiar dacă 
consiliul local va trebui să preia cheltuielile cu funcţionarea acestor instituţii de învăţământ. 

      Dl. primar Bokor Tiberiu arată că regretă faptul ca domnul consilier Balázs József Attila 
nu a fost aşa de bine pregătit şi când au discutat şi au adoptat hotărârile cu privire la parcarea cu 
plată. Legislaţia la care se referă domnul consilier nu are nici o legătură cu parcările cu plată. Pentru 
acesta există legislaţie care prevede cine în ce condiţii şi când poate să imobilizeze sau să blocheze 
un autovehicul. Dacă consideră domnul consilier că societatea care administrează parcările nu 
procedează conform regulamentului aprobat de consiliul local există posibilitatea să caute adevărul 
în instanţă şi nu la consiliul local sau la primar. În zona pieţei agroalimentare parcarea cu plată a 
fost introdusă de mai mulţi ani. Faptul că acest lucru nu s-a ştiut până la introducerea taxometrelor 
explică şi faptul de ce nu poate funcţiona parcarea cu plată în administrarea primăriei. Nu a chemat 
reprezentantul societăţii City Parking pentru că există o serie de petiţii predate şi a considerat că ar 
fi mai bine să fie invitat atunci când se va discuta în mod concret despre această temă. Sunt locuitori 
care sunt împotriva parcării cu plată şi sunt locuitori care sunt mulţumiţi. Consideră că consilierii 
locali trebuie să ia angajamente şi lângă hotărârile nepopulare dar care au menirea de a stabiliza 
ordinea şi disciplina în oraş. Fiecare consilier local are dreptul să iniţieze proiecte de hotărâri, astfel 
ca consilierul Balázs József Attila să pregătească modificarea sau revocarea hotărârilor cu care nu 
este de acord. Degeaba vorbeşte ore în şir şi povesteşte nemulţumirile, consiliul local poate adopta 
hotărâre doar dacă există un proiect concret.  Grădiniţele şi şcolile nu intră în competenţa consiliului 
local însă încearcă împreună cu inspectorul şcolar judeţean să găsească compromisuri pentru 
rezolvarea situaţiei. În str. Bem József vor verifica situaţia utilajelor agricole şi vor lua măsurile ce 
se impun. 
               Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte pentru 
participare şi declară închise lucrările şedinţei. 

     
 
 
      PREŞEDINTE                     SECRETAR 
        Szabó István                                       Zátyi Andrei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit Mátyus Kálmán 
Serviciul adm. publ. loc. 


