
 
 

P R O C E S   V E R B A L   NR. 4/2014 
 
Încheiat azi 17 aprilie 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. 
250/2014. 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, dl. Lungu Csavar Csaba iniţiatorul proiectului de hotărâre privind 
revocarea unor hotărâri, dl. Szőcs Csaba, directorul SC City Parking SRL, responsabilii săteşti, şefii 
de compartimente, reprezentanţii mas-media şi cca. 15 persoane din oraş care au semnat petiţia 
privind parcările cu plată. 

Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local sunt publice. 
Preşedintele şedinţei invită pe dl. secretar să prezinte procesul verbal nr. 3 din data de 6 

martie 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 cu privire la rectificarea bugetului  general  al municipiului  Târgu 

Secuiesc  pe anul 2014 
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea “Tabelului nominal cu ordinea de 

prioritate” a cererilor de locuinţe, valabil pe anul 2014 
3. Proiect de hotărâre cu privire  la aprobarea repartizării unor locuinţe din fond locativ 

de stat din afara  Tabelului nominal cu ordinea de  prioritate 
4. Proiect de hotărâre privind constituirea la nivelul autorităţii publice locale a comisiei 

de evaluare anuală a activităţii managerului Spitalului municipal Târgu Secuiesc şi a comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor, precum şi aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a 
evaluării 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE 
LOCUINŢE” LUNGA municipiul Târgu Secuiesc 

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea “Regulamentului  referitor la condiţiile în care 
se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a municipiului Târgu Secuiesc în vederea 
instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de 
infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de 
infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice” 
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7. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Târgu Secuiesc în calitate de 
membru fondator, la înfiinţarea „Asociaţiei de Sprijin Trei Scaune pentru Sănătate” şi desemnarea 
unui reprezentant în acest scop 

8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului primar Bokor 
Tiberiu pentru şedinţa AGA şi AGEA al Societăţii NEW FASHION SA din data de 6 mai 2014 

9. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea preţului de pornire a licitaţiei penetru 
materialului lemnos, provenind din  pădurea, proprietatea municipiului Târgu Secuiesc 

10. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 101/2010 privind înfiinţarea 
skateparkului din municipiul Târgu Secuiesc şi aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionarea al acestuia 

11. Proiect de hotărâre privind punerea la dispozitia AJOFM Covasna în vederea 
implementării proiectului „ Un pas spre independenta, Apel “ SINERGII PENTRU VIITOR – tineri 
in situatii de risc” al  unui imobil, proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc 

12. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului municipiului TÂRGU 
SECUIESC în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu 
Gheorghe 

13. Proiect de hotărâre privind revocarea unor Hotărâri 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Întrebări, interpelări 
Dl. primar propune introducerea pe ordinea de zi a unui proiect de hotărâre care a fost 

avizat favorabil de către Comisia pentru economie, administrarea publică locală şi juridică şi anume 
proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL 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(dosar 521/119/2008). 

Deasemenea dl. Ilyés Botond propune ca pct. 13 de pe ordinea de zi să fie discutat 
primul având în vedere că este vorba de un proiect de hotărâre din iniţiativă cetăţenească şi locuitorii 
care sunt prezenţi la şedinţă să nu aştepte până când se discută toate proiectele de hotărâri. 

Supus la vot ambele propuneri au fost acceptate cu unanimitate de voturi. 
Astfel ordinea de zi se prezintă în felul următor: 
A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
1. Proiect de hotărâre privind revocarea unor Hotărâri  
2. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului  general  al municipiului  Târgu 

Secuiesc  pe anul 2014 
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea “Tabelului nominal cu ordinea de 

prioritate” a cererilor de locuinţe, valabil pe anul 2014 
4. Proiect de hotărâre cu privire  la aprobarea repartizării unor locuinţe din fond locativ 

de stat din afara  Tabelului nominal cu ordinea de  prioritate 
5. Proiect de hotărâre privind constituirea la nivelul autorităţii publice locale a comisiei 

de evaluare anuală a activităţii managerului Spitalului municipal Târgu Secuiesc şi a comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor, precum şi aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a 
evaluării 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE 
LOCUINŢE” LUNGA municipiul Târgu Secuiesc 

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea “Regulamentului  referitor la condiţiile în care 
se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a municipiului Târgu Secuiesc în vederea 
instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de 
infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de 
infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice” 

8. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Târgu Secuiesc în calitate de 
membru fondator, la înfiinţarea „Asociaţiei de Sprijin Trei Scaune pentru Sănătate” şi desemnarea 
unui reprezentant în acest scop 
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9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului primar Bokor 
Tiberiu pentru şedinţa AGA şi AGEA al Societăţii NEW FASHION SA din data de 6 mai 2014 

10. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea preţului de pornire a licitaţiei penetru 
materialului lemnos, provenind din  pădurea, proprietatea municipiului Târgu Secuiesc 

11. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 101/2010 privind înfiinţarea 
skateparkului din municipiul Târgu Secuiesc şi aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionarea al acestuia 

12. Proiect de hotărâre privind punerea la dispozitia AJOFM Covasna în vederea 
implementării proiectului „ Un pas spre independenta, Apel “ SINERGII PENTRU VIITOR – tineri 
in situatii de risc” al  unui imobil, proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc 

13. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului municipiului TÂRGU 
SECUIESC în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu 
Gheorghe 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL 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(dosar 521/119/2008) 

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 se dă cuvântul domnului Lungu Csavar Csaba care prezintă proiectul de 

hotărâre privind revocarea unor Hotărâri. 
  În expunerea sa dl. Lungu Csavar Csaba arată că prezintă proiectul de hotărâre din 

iniţiativa cetăţenilor oraşului ţinând cont că au strâns în jur de 1400 de semnături de la persoane care 
susţin acest proiect. Consideră că parcarea cu plată existentă nu este în interesul locuitorilor motiv 
pentru care solicită revocarea HCL nr.  57/2013 privind aprobarea Regulamentelor activităţii  de 
exploatare a parcărilor şi zonelor de staţionare cu plată, al activităţii de blocare şi eliberare a 
autovehiculelor staţionate neregulamentar în parcările cu plată, a celor abandonate, lăsate pe spaţii 
verzi, precum şi a celor staţionate neregulamentar pe domeniul public al municipiului Târgu 
Secuiesc şi a HCL nr. 58/2013 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica si caietul de 
sarcini a activitatii de exploatare a parcărilor cu plată şi pentru activitatea de blocare şi eliberare a 
autovehiculelor staţionate neregulamentar în parcările cu plată, a celor abandonate, lăsate pe spaţii 
verzi, şi a celor staţionate neregulamentar, precum şi celor expuse spre vânzare pe domeniul public 
sau privat al municipiului Târgu Secuiesc. În argumentarea sa adresează întrebări consiliului local în 
legătură cu neregulile parcărilor de plată şi anume: De ce au amenajat aceste parcări în faţa 
grădiniţelor de copii? De ce plata taxei pe zi este 8 lei faţă de alte localităţi unde tariful este de doar 
6 lei/zi? Prin ce se motivează existenţa parcării cu plată în strada Szőcs József, dacă pentru piaţa 
agroalimentară a fost amenajată parcare separată în incintă? De ce un locuitor din oraş închiriează o 
parcare în zona de locuinţă cu 120 de lei /an sau 10 lei/lună iar SC City Parking  SRL pentru un loc 
de parcare achită numai 96 de lei/an sau  8 lei/lună? De ce se eliberează abonamentele anuale pe an 
calendaristic şi nu pentru 12 luni de la data eliberării? De ce nu există perioada de 48 de ore timp în 
care se poate achita taxa de deblocare, deoarece dacă cineva din provincie nu are asupra lui 60 de 
lei, autovehiculul rămâne blocat? 

Acordând cuvântul, Dl. Taierling Johann arată că consiliereii grupării politice PCMT-
EMNP sunt împotriva parcării cu plată în forma actuală. La adoptarea hotărârilor în cauză s-au 
abţinut de la vot sau au votat împotrivă. Consideră că municipiul Târgu Secuiesc ar fi trebuit să 
pună în funcţiune aceste parcări din forţe proprii şi nu să concesioneze activitatea la o firmă străină. 
În fiecare localitate unde există parcări cu plată, taxa de parcare este mai redusă, chiar şi în Braşov 
deşi din punct de vedere economic municipiul Târgu Secuiesc este mult mai în urmă. Are 
cunoştiinţă de faptul că societatea realizează lunar un profit de 80.000 lei iar suma redevenţei plătită 
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pentru consiliul local este foarte redusă. Parcările cu plată nu sunt parcări noi amenajate ci parcări 
care au existat şi până la ora actuală doar că nu se mai pot folosi în mod gratuit. Propune adoptarea 
proiectului de hotărâre privind revocarea acestor hotărâri şi elaborarea unui nou regulament. Roagă 
pe consilierii grupării politice PCM-MPP ca să voteze şi ei proiectul de hotărâre. 

Dl. Balázs József Attila arată că a fost împotriva acestor hotărâri de la început. Are 
cunoştiinţă că societatea nu respectă şi chiar abuzează contractul încheiat. A acordat sprijin pentru 
locuitorii care au făcut plângeri împotriva proceselor verbale de constatare a contravenţiilor 
încheiate de reprezentanţii societăţii, în prezent există 580 de astfel de procese. Sunt multe cazuri 
când nu se respectă nici timpul de toleranţă şi în 5 minute autovehiculul este blocat, mai mult sunt 
blocate autovehicule chiar şi în acele străzi unde nu există parcare cu plată. A fost ales să reprezinte 
interesele locuitorilor şi arată că consilierii grupării politice PCMT-EMNP vor vota proiectul de 
hotărâre. 

Dl. Lukács László arată că consilierii grupării politice PCM-MPP nu au votat hotărârile 
amintite din cauza că ar fi dorit ca aceste activităţi să fie realizate de către SC Gosp Com SRL, care 
se află în proprietatea Consiliului local şi nu de alte societăţi şi numai în anumite zone mai des 
circulate. La ora actuală însă problema se pune altfel, deoarece lângă proiectul de hotărâre există 
raportul întocmit de consilierul juridic şi referatul secretarului municipiului, prin care se explică 
consecinţele revocării acestor hotărâri. Nu va vota proiectul de hotărâre deoarece din punct de 
vedere juridic ar atrage după sine şi consecinţe materiale. Trebuie purtat dialog cu directorul 
societăţii despre problemele existente şi să modifice contractul existent de comun acord. 

Dl. Szigethy Kálmán arată că este vorba de o iniţiativă cetăţenească aşa că el va vota 
proiectul de hotărâre. Domnia sa mai arată că este de părere că dacă nu se respectă prevederile 
contractuale atunci orice contract poate fi reziliat. 

Dl. primar Bokor Tiberiu, arată că nu acum ar trebui discutat despre parcările cu plată ci 
cu jumătate de an în urmă când a fost dat anunţul despre iniţiativa introducerii acestei activităţi şi 
înainte ca hotărârile să fi fost adoptate. Despre această activitate fiecare locuitor vorbeşte din 
punctul lui de vedere. Sunt persoane care sunt împotrivă şi sunt persoane care consideră că această 
activitate este binevenită. Parcări cu plată există în aproape fiecare localitate iar scopul existenţei nu 
este de a realiza profit din această activitate ci de a face ordine. Atrage atenţia că revocarea acestor 
hotărâri nu atrage după sine şi rezilierea contractului aşa cum reiese şi din raportul de specialitate al 
oficiului juridic. Contracul a fost încheiat pentru o perioadă de 4 ani şi nu poate fi reziliet sau 
modificat unilateral fără consecinţe materiale. 

 Dl. Taierling Johann, în replică, arată că proiectul de hotărâre să fie votat şi contractul 
reziliat iar cheltuielile ivite cu rezilierea contractului să fie suportate din bugetul local. 

 Dl . Lukács László întreabă pe domnul secretar ce ar însemna din punct de vedere 
financiar rezilierea contractului. 

 Dl. Zátyi Andrei răspunde la întrebare şi arată că nu se poate preconiza valoarea sumei 
pe care ar trebui să plătească consiliul local societăţii dar trebuie gândit prin prisma faptului că 
societatea ar putea solicita şi daune materiale pentru nerealizarea profitului pe perioada rămasă din 
contract ceea ce ar conduce la cheltuieli foarte mari. 

 Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de  hotărâre privind revocarea hotărârilor nr. 57 şi 58 din 2013. Consiliul local cu 5 voturi 
pentru (Ilyés Botond, Szigethy Kálmán, Balázs Jozsef-Atila, Veres Botond-Géza şi Taierling 
Johann) şi 12 voturi împotrivă, nu a adoptat hotărâre. 

 Persoanele prezente în sală care au fost vizate de acest proiect de hotărâre, rostind 
cuvinte jignitoare la adresa consilierilor locali părăsesc sala de şedinţă. 

     În cadrul punctului 2 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. 27/2014 cu privire la rectificarea bugetului  general  al 
municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2014, cu 17 voturi pentru. 
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     Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar prezintă proiectul 
de hotărâre cu privire la aprobarea “Tabelului nominal cu ordinea de prioritate” a cererilor de 
locuinţe, valabil pe anul 2014. 

     Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre cu privire la aprobarea “Tabelului nominal cu ordinea de prioritate” a cererilor de locuinţe, 
valabil pe anul 2014,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 28/2014 cu privire la aprobarea 
“Tabelului nominal cu ordinea de prioritate” a cererilor de locuinţe, valabil pe anul 2014, cu 17 
voturi pentru. 

    Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar  prezintă proiectul 
de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării unor locuinţe din fond locativ de stat din afara  
Tabelului nominal cu ordinea de  prioritate. 

    Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre cu privire  la aprobarea repartizării unor locuinţe din fond locativ de stat din afara  
Tabelului nominal cu ordinea de  prioritate, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 29/2014 cu 
privire  la aprobarea repartizării unor locuinţe din fond locativ de stat din afara  Tabelului nominal 
cu ordinea de  prioritate, cu 17 voturi pentru.  
                 Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar  prezintă 
proiectul de hotărâre privind constituirea la nivelul autorităţii publice locale a comisiei de evaluare 
anuală a activităţii managerului Spitalului municipal Târgu Secuiesc şi a comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor, precum şi aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării. 
      Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind constituirea la nivelul autorităţii publice locale a comisiei de evaluare anuală a 
activităţii managerului Spitalului municipal Târgu Secuiesc şi a comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor, precum şi aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării, Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 30/2014 privind constituirea la nivelul autorităţii publice locale a 
comisiei de evaluare anuală a activităţii managerului Spitalului municipal Târgu Secuiesc şi a 
comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi aprobarea regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a evaluării, 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 Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINŢE” 
LUNGA municipiul Târgu Secuiesc. 

     Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINŢE” LUNGA 
municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 31/2014 privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINŢE” LUNGA municipiul Târgu Secuiesc, cu 17 
voturi pentru. 

       Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar  prezintă proiectul 
de hotărâre privind  aprobarea “Regulamentului  referitor la condiţiile în care se realizează accesul 
pe proprietatea publică sau privată a municipiului Târgu Secuiesc în vederea instalării, întreţinerii, 
înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură 
necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi 
măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice”. 

        Dl. Hegedűs Ferenc arată că la şedinţa Comisiei pentru economie, administrarea publică 
locală şi juridică au decis ca tariful practicat pentru accesul în proprietatea publică pentru instalarea 
reţelelor să fie acelaşi şi pe stâlpi cu cel aplicat la instalarea reţelelor subteran în conducte. Având în 
vedere că tariful de 0,5 lei/m2/lună este greu de măsurat au ajuns la concluzia ca tariful să fie de 0,5, 
lei/m/lună. 

        Dl. Balázs Jozsef Atila arată că acest tarif ar însemna 5 lei de la un stâlp la celălalt. La 
nivel de oraş este acceptabil însă la sate dacă există 5 stâlpi preţul se ridică la 25 de lei iar dacă nu 
va fi rentabil pentru furnizor va sista serviciile oferite.  La alte sate tariful este de 1 leu, ar trebui ca 
şi la satele aparţinătoare municipiului Tâegu Secuiesc să se aplice acest tarif. 

        Dl. Rákosi János arată că în anul 2010 a fost adoptat o hotărâre de către consiliul local 
prin care sa aprobat desfinţarea reţelelor edilitare şi montarea acestor reţele subteran în conducte 
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special construite. Ar fi bine să se respecte aceste prevederi iar la acele străzi unde se efectuează 
lucrări de reabilitarea a reţelei de apă şi canalizare odată cu desfacerea covorului asfaltic ar trebui să 
se amenajeze şi aceste conducte. 

        Dl. Primar arată că tariful va fi practicabil doar la acele stâlpi care sunt în proprietatea 
municipiului. La satele aparţinătoare există doar 4 astfel de stălpuri, celelalte sunt în proprietatea SC 
Electrica SA, motiv pentru care nu vede de ce ar trebui aplicat tarif diferenţiat. Montarea 
conductelor şi desfinţarea reţelelor edilitare sa practicat la reabilitarea străzii Fortyogó, vor continua 
şi pe străzile Gării şi Molnár Józsiás dacă vor primii subvenţii de la stat în acest sens, deoarece 
cheltuielile sunt ridicate pentru a putea fi rezolvat din forţe proprii. Doar în centrul oraşului ar fi 
nevoie de o investiţie de cca. 4-4,5 milioane de euro de către SC Electrica SA pentru desfinţarea 
reţelelor edilitare. 

     Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de  hotărâre privind  aprobarea “Regulamentului  referitor la condiţiile în care se realizează accesul 
pe proprietatea publică sau privată a municipiului Târgu Secuiesc în vederea instalării, întreţinerii, 
înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură 
necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi 
măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice”, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 32/2014 privind  aprobarea “Regulamentului  referitor la condiţiile în care se 
realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a municipiului Târgu Secuiesc în vederea 
instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de 
infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de 
infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice”, cu 16 
voturi pentru şi un vot împotrivă (Balázs Jozsef Atila). 

     Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar prezintă proiectul 
de hotărâre privind asocierea municipiului Târgu Secuiesc în calitate de membru fondator, la 
înfiinţarea „Asociaţiei de Sprijin Trei Scaune pentru Sănătate” şi desemnarea unui reprezentant în 
acest scop. 

     Dl. Lukács László întreabă cât este contibuţia iniţială a membrilor fondatori. 
     Dl. Primar răspunde la întrebare şi arată că fiecare asociat va depune suma de 500 de lei 

la înfiinţarea asociaţiei. 
     Dl. Kelemen Andrei arată că au purtat discuţii cu primarii fiecărei localităţi avizate şi s-au 

înţeles ca contribuţia anuală să fie de 0,50 lei/locuitor/lună ceea ce înseamă 6 lei pe an/locuitor. 
     Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 

de hotărâre privind asocierea municipiului Târgu Secuiesc în calitate de membru fondator, la 
înfiinţarea „Asociaţiei de Sprijin Trei Scaune pentru Sănătate” şi desemnarea unui reprezentant în 
acest scop, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 33/2014 privind asocierea municipiului 
Târgu Secuiesc în calitate de membru fondator, la înfiinţarea „Asociaţiei de Sprijin Trei Scaune 
pentru Sănătate” şi desemnarea unui reprezentant în acest scop, cu 17 voturi pentru. 

    Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar prezintă proiectul 
de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţa 
AGA şi AGEA al Societăţii NEW FASHION SA din data de 6 mai 2014. 

   Dl. Rákosi János arată că dl. primar ar trebui să nu fie de acord cu nerepartizarea profitului 
pe anul 2013, deoarece aceea sumă a fost deja inclusă în bugetul local. Dacă sentinţa va fi 
nefavorabil în procesul existent vor returna banii însă până atunci consiliul local va putea folosi 
partea sa conform planificării în bugetul local. 

     Dl. Taierling Johann arată că nu se simte responsabil de cauza ivită cu terenul SC New 
fashion SA deoarece acel proces a fost declanşat cu 10 ani în urmă. Consiliul local de atunci nu 
trebuia să dea în dolosinţa societăţii terenul care nu aparţinea. 

     Dl. István Zoltán arată că consilierii pot acorda mandat domnului primar să reprezinte 
consiliul local la şedinţa AGA însă nu şi pentru faptul ca să fie de acord cu nerepartizarea profitului 
pe anul 2013. Mai mult să nu voteze nici un punct care ar fi în defavoarea consiliuli local. Arată că 
în proiectul de hotărâre este prevăzut faptul că se aprobă semnarea de către primar al actului 
adiţional şi al actului constitutiv unic actualizat însă aceste documente nu au fost anexate 
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materialului trimis. Din acest motiv propune amânarea adoptării proiectului de hotărâre până când 
societatea nu va pune la dispoziţia consilierilor şi aceste anexe să poate fi studiată în mod exact ce 
modificări sunt aduse. 

     Supus la vot de către preşedintele de şedinţă amânarea adoptării proiectului de hotărâre a 
fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

    Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar prezintă 
proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea preţului de pornire a licitaţiei penetru materialului 
lemnos, provenind din  pădurea, proprietatea municipiului Târgu Secuiesc. 

     În expunerea sa dl. Primar arată că aşa cum a fost solicitat de către consilierii grupării 
politice EMNP-PCMT o parte din materialul lemnos se va pune spre vânzare populaţiei. Roagă în 
acest sens pe consilierii gupării politice amintite ca să elaboreze un regulament prin care se va 
stabili cine şi în ce condiţii va putea achiziţiona acest matrial lemnos. 

     Dl. Balázs József Attila arată că vor cere sprijinul birourilor de specialitate pentru a putea 
stabili cele solicitate de domnul primar.  

     Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de  hotărâre cu privire la stabilirea preţului de pornire a licitaţiei penetru materialului lemnos, 
provenind din  pădurea, proprietatea municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 34/2014 cu privire la stabilirea preţului de pornire a licitaţiei penetru materialului 
lemnos, provenind din  pădurea, proprietatea municipiului Târgu Secuiesc, cu 17 voturi pentru. 

    Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar prezintă 
proiectul de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 101/2010 privind înfiinţarea skateparkului 
din municipiul Târgu Secuiesc şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionarea al 
acestuia. 

     Dl. Szabó István arată că ar trebui să existe un program şi un regulament pentru ca 
skateparkul să nu fie folosit zi şi noapte deoarece se pot întâmpla accidente iar consiliul local va fi 
responsabil dacă nu există un regulament bine stabilit. 

     Dl. Lukács László arată că există regulamentul de funcţionare a skateparkului care a fost 
aprobat de către consiliul local. Propune ca în textul hotărârii să fie trecut că folosirea skateparkului 
este gratuit conform regulamentului şi orarului afişat. 

     Supus la vot propunerea a fost acceptată cu 17 voturi pentru. 
     Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 

de  hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 101/2010 privind înfiinţarea skateparkului din 
municipiul Târgu Secuiesc şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionarea al acestuia, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 35/2014 cu privire la modificarea HCL nr. 101/2010 
privind înfiinţarea skateparkului din municipiul Târgu Secuiesc şi aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionarea al acestuia, cu 17 voturi pentru. 

    Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar prezintă 
proiectul de hotărâre privind punerea la dispozitia AJOFM Covasna în vederea implementării 
proiectului „ Un pas spre independenta, Apel “ SINERGII PENTRU VIITOR – tineri în situatii de 
risc” al  unui imobil, proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc. 

     Dl. Rákosi János arată că perioada pentru care se pune la dispoziţia AJOFM Covasna 
imobilul este prea mare. Propune ca această perioadă să fie redusă la 24 de luni cu posibilitatea de 
prelungire. 

     Dl. Primar arată că datorită faptului că este vorba de un proiect, perioada poate fi o 
condiţie pentru care va fi declarat câştigător sau nu. 

     Dl. Rákosi János arată că atunci ar trebui trecut în hotărâre că imobilul se va pune la 
dispoziția AJOFM Covasna pe perioada derulării proiectului. 

     Dl. Hegedűs Ferenc arată că este de părere că dacă în proiect era condiționat perioada de 
60 de luni atunci să se aprobe această perioadă decât să fie declarat tot proiectul necâștigător. 

     Nefiind alte  propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de  hotărâre privind punerea la dispozitia AJOFM Covasna în vederea implementării 
proiectului „ Un pas spre independenta, Apel “ SINERGII PENTRU VIITOR – tineri in situatii de 
risc” al  unui imobil, proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând 
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astfel Hotărârea nr. 36/2014 privind punerea la dispozitia AJOFM Covasna în vederea 
implementării proiectului „ Un pas spre independenta, Apel “ SINERGII PENTRU VIITOR – tineri 
in situatii de risc” al  unui imobil, proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc, cu 16 voturi 
pentru şi o abţinere (Rákosi János). 

    Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar prezintă 
proiectul de hotărâre privind numirea reprezentantului municipiului TÂRGU SECUIESC în 
Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe. 

     Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind numirea reprezentantului municipiului TÂRGU SECUIESC în Adunarea Generală 
a Acţionarilor a S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 37/2014 privind numirea reprezentantului municipiului TÂRGU SECUIESC în 
Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, cu 17 voturi 
pentru. 

    Se trece la punctul 14 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar prezintă 
proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL 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(dosar 521/119/2008). 

    Dl. Taierling Johann arată că deoarece este direct vizat de acest proces nu va vota. 
    Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 

de  hotărâre privind modificarea şi completarea HCL 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(dosar 
521/119/2008), Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 38/2014 privind modificarea şi 
completarea HCL 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(dosar 521/119/2008), cu 16 voturi 
pentru. Dl. Taierling Johann nu a votat. 

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

      Dl. Derzsi Gyula în legătură cu parcările cu plată arată că este credibil că sunt locuitori 
care poate nu au auzit de anunţul publicat cu privire la introducerea activităţii de taxare şi blocare, 
înainte de a fi votat aceste hotărâri, dar este greu de crezut că consilierii să nu fi ştiut de această 
iniţiativă, ca atare nu înţelege reacţia consilierilor grupării politice PCMT-EMNP în acest sens, după 
aproape un an de la adoptarea hotărârilor. 

      Dl. Ilyés Botond întreabă când vor continua lucrările pe strada Budai Nagy Antal. 
      Dl. Lukács László întreabă dacă există şanse ca lucrările de canalizare să se extindă şi în 

satele aparţinătoare. 
      Dl. primar Bokor Tiberiu arată că are cunoştiinţe că lucrările din strada Budai Nagy Antal 

au fost terminate dar se va interesa despre situaţia existentă. În ceea ce priveşte lucrările de 
canalizare în satele aparţinătoare au purtat discuţii pentru a găsi fonduri şi au primit promisiuni 
inclusiv pentru terminarea lucrărilor la campusul liceului Gábor Áron. Având în vedere faptul că 
directorul SC City Parking SRL este prezent propune să se asculte şi părerea dânsului în legătură cu 
cele relatate la începutul şedinţei. 

      Consilierii grupării politice PCMT-EMNP părăsesc sala de şedinţă. 
      Dl. Szőcs Csaba, directorul SC City Parking SRL arată că toate cazurile în care se 

procedează la blocarea unui autovehicul este documentat inclusiv cu fotografii. Dacă cineva acuză 
că a abuzat de contractul încheiat sau nu a respectat prevederile incluse speră că va putea şi 
demonstra acest lucru. Înţelege că se poate strânge 1400 de semnături de la persoane care sunt 
împotriva taxei de parcare dar consideră că semnături ar putea fi strânse împotriva oricărei taxe care 
trebuie achitat indiferent de natura lui. Deasemenea consideră că a respectat întocmai toate criteriile, 
contractul este încheiat iar investiţia făcută se ridică la 100.000 de euro. 
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      Dl. Lukács László arată că cele mai multe nemulţumiri provin din faptul că abonamentele 
anuale sunt eliberate pe an calandaristic. 

      Dl. Szőcs Csaba arată că anul acesta nu poate să facă modificări în acest sens deoarece 
abonamentele au fost deja tipărite dar este deschis ca în viitor prin dialog să se ajungă la consens şi 
prin introducerea de modificări dorite în hotărâre de consiliu local să se modifice şi contractul 
încheiat. 
               Solicitând cuvântul care este acordat de către preşedintele de şedinţă dl. István Zoltán arată 
că având în vedere numirea sa în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, funcţie 
care este incompatibilă cu ceea de consilier local, renunţă la funcţia de consilier local şi predă în 
scris demisia la preşedintele de şedinţă. 

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. 


