
 
P R O C E S   V E R B A L   NR. 8/2014 

 
Încheiat azi 24 iulie 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. 

407/2014. 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, Kelemen Andrei, Lukács László, Barta Vilmos, 
Hegedűs Ferenc, Ilyés Botond, Szigethy Kálmán, Balázs Jozsef-Atila, Veres Botond-Géza şi Szabó 
István. 

Lipsesc nemotivat consilierii: Györke Cristina-Denisa şi 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. 7 din data de  

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

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 cu privire la stabilirea preţului de pornire a licitaţiei penetru 

materialului lemnos, provenind din  pădurea, proprietatea municipiului Târgu Secuiesc 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 59/2012 cu privire la organizarea 

Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc 
4. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui imobil către persoane 

juridice fără scop lucrativ 
 5. Proiect de hotărâre privind unele măsuri privind apărarea unor interese legitime ale 

locuitorilor din mun. 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. 
    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. 60/2014 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 cu privire la stabilirea 
preţului de pornire a licitaţiei pentru materialului lemnos, provenind din  pădurea, proprietatea 
municipiului Târgu Secuiesc.  
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    Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  

hotărâre cu privire la stabilirea preţului de pornire a licitaţiei pentru materialului lemnos, provenind 
din  pădurea, proprietatea municipiului Târgu Secuiesc,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea 
nr. 61/2014 cu privire la stabilirea preţului de pornire a licitaţiei pentru materialului lemnos, 
provenind din  pădurea, proprietatea municipiului Târgu Secuiesc, cu 14 voturi pentru şi o abţinere 
(Balázs Jozsef Atila). 

    Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar prezintă proiectul 
de hotărâre privind modificarea HCL nr. 59/2012 cu privire la organizarea Comisiilor de specialitate 
ale Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc. 

    Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind modificarea HCL nr. 59/2012 cu privire la organizarea Comisiilor de specialitate 
ale Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
62/2014 privind modificarea HCL nr. 59/2012 cu privire la organizarea Comisiilor de specialitate 
ale Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc, cu 14 voturi pentru. Consilierul în cauză nu a 
votat. 

 Soseşte dl. Taierling Johann, numărul consilierilor cu drept de vot în sală fiind 16. 
    Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar  prezintă proiectul 

de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui imobil către persoane juridice fără scop 
lucrativ. 

Dl. Lukács László arată că deşi se vorbeşte în proiect de 46 mp în realitate este vorba doar 
de o curte deoarece pe restul terenului se află şi o clădire. Având în vedere că intrarea în curtea 
respectivă se poate face doar din Curtea nr. 11 propune ca această precizare să fie trecut şi în textul 
hotărârii. 

Supusă la vot propunerea a fost acceptată cu 16 voturi pentru. 
    Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 

de  hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui imobil către persoane juridice fără scop 
lucrativ, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 63/2014 privind darea în folosinţă gratuită a 
unui imobil către persoane juridice fără scop lucrativ, cu 16 voturi pentru.  
                 Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul consilier Szigethy 
Kálmán  prezintă proiectul de hotărâre privind unele măsuri privind apărarea unor interese legitime 
ale locuitorilor din mun. Târgu Secuiesc. 
      Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind unele măsuri privind apărarea unor interese legitime ale locuitorilor din mun. Târgu 
Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 64/2014 privind unele măsuri privind 
apărarea unor interese legitime ale locuitorilor din mun. Târgu Secuiesc, cu 16 voturi pentru. 
              La Capitolul B – Diverse – la pct. 1 „Întrebări şi interpelări” după ce s-au înscris, au luat 
cuvântul: 

     Dl. Ilyés Botond întreabă când vor continua lucrările în str. Budai Nagy Antal. 
Deasemenea arată că era vorba de faptul că în str. Bethlen Gábor la intrarea dinspre str. Dózsa 
György vor amenaja locuri de parcare, teren de joacă şi spaţii verzi. Cheltuielile au fost prevăzute în 
bugetul local, întreabă când vor începe aceste lucrări. 

      Dl. primar Bokor Tiberiu arată că după informaţiile pe care le are pe str. Budai Nagy Antal 
au terminat lucrările de canalizare au mai rămas doar lucrările de racordare a locuitorilor la reţeaua 
principală. În ceea ce priveşte str. Bethlen Gábor arată că aceasta nu putea fi inclusă în bugetul local 
cu construirea de parcări şi terenuri de joacă deoarece pe aceea stradă se efectuează lucrări de 
canalizare anul acesta. Pentru anul în curs a fost preconizat amenajarea de parcări şi terenuri de 
joacă pe str. Libertăţii, 1 Decembrie 1918 şi Dózsa György iar aceste lucrări for fi şi finalizate până 
la sfârşitul anului. 
               Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte pentru 
participare şi declară închise lucrările şedinţei. 

     
      PREŞEDINTE                     SECRETAR 
        Rákosi János                                       Zátyi Andrei 

 


