
 
 
 

P R O C E S   V E R B A L   NR. 9/2014 
 
Încheiat azi 14 august 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. 
472/2014. 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 12: Molnár Lajos Zoltán, Babós Botond, 

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

Lipsesc nemotivat consilierii: Nagy-Babos Tamás, Szigethy Kálmán, Ilyés Botond 
Hegedűs Ferenc 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. 8 din data de  

24 iulie 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 aprobarea contului de execuţie a bugetului general al 

municipiului  Târgu Secuiesc pe trimestrul II/2014 
3. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea preţului de valorificare a materialului 

lemnos, provenind din  pădurea, proprietatea municipiului Târgu Secuiesc 
4. Proiect de hotărâre cu privire la încheierea unui contract de asociere între Municipiul 

Târgu Secuiesc şi Asociaţia Unităţilor din Industria Hotelieră şi Restaurante din Sfântu Gheorghe 
 5. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Târgu Secuiesc 

în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru aprobarea 
modificării preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare 
practicat de operatorul regional  Gospodărie Comunală S.A. 

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al 
municipiului Târgu Secuiesc şi a satului aparţinător Lunga 

B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Întrebări, interpelări 
Domnul primar propune introducerea pe ordinea de zi a încă două proiecte de hotărâri şi 

anume Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 87/2011 privind aprobarea documentaţiei de 
avizare a lucrărilor de intervenţie şi indicatorilor tehnico-economici la lucrarea „Modernizarea 
structurii inclusiv reţele tehnico-edilitare str. Gării şi str. Molnár Józsiás” Târgu Secuiesc şi Proiect 
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de hotărâre privind atestarea apartanenţei la domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc al unor 
imobile situate în extravilanul municipiului,  trupul „Fehérmartok”. 

Supus la vot propunerea a fost aprobată cu 12 voturi pentru. 
Astfel ordinea de zi se prezintă în felul următor: 
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 contului de execuţie a bugetului general al 

municipiului  Târgu Secuiesc pe trimestrul II/2014 
3. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea preţului de valorificare a materialului 

lemnos, provenind din  pădurea, proprietatea municipiului Târgu Secuiesc 
4. Proiect de hotărâre cu privire la încheierea unui contract de asociere între Municipiul 

Târgu Secuiesc şi Asociaţia Unităţilor din Industria Hotelieră şi Restaurante din Sfântu Gheorghe 
 5. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Târgu Secuiesc 

în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru aprobarea 
modificării preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare 
practicat de operatorul regional  Gospodărie Comunală S.A. 

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al 
municipiului Târgu Secuiesc şi a satului aparţinător Lunga 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 87/2011 privind aprobarea 
documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi indicatorilor tehnico-economici la lucrarea 
„Modernizarea structurii inclusiv reţele tehnico-edilitare str. Gării şi str. Molnár Józsiás” Târgu 
Secuiesc 

8. Proiect de hotărâre privind atestarea apartanenţei la domeniul public al Municipiului 
Târgu Secuiesc al unor imobile situate în extravilanul municipiului,  trupul „Fehérmartok” 

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 12 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. 

Dl. Lukács László întreabă cum se îmaprte suma de 80.000 lei trecut la partea de venituri. 
Dl. Primar arată că suma de 50.000 se va cheltui la patinoarul artificial iar 30.000 lei la Casa de 

cultură Vigadó. 
    Nefiind alte 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. 65/2014 cu privire la rectificarea bugetului  
general  al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2014, cu 12 voturi pentru. 

    În cadrul punctului 2 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
contului de execuţie a bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc pe trimestrul II/2014.  

Dl. Lukács László întreabă dacă până la ora actuală au realizat veniturile planificate în 
procent de 80% până la sfârşitul anului se va putea realiza în întregime. 

Dl. Primar arată că după părerea lui nu se va putea realiza 100% însă este sigur că şi la 
partea de cheltuieli realizările vor fi mai mari în trimestrul III deoarece pentru parcul industrial au folosit 
deja sume şi din împrumutul bancar. 

    Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de  hotărâre cu privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului  Târgu 
Secuiesc pe trimestrul II 2014,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 66/2014 cu privire la 
aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc pe trimestrul II/ 
2014, cu 12 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 stabilirea preţului de valorificare a materialului lemnos, provenind din  
pădurea, proprietatea municipiului Târgu Secuiesc. 

În expunerea sa dl. Primar arată că este vorba despre materialul lemnos propus spre 
vânzare pentru populaţie. Având în vedre faptul că idea provenea de la consilierii grupului EMNP-
PCMT, a aşteptat până la ora actuală ca consilierii să elaboreze un regulament pentu cine şi în ce 
condiţii să se vândă materialul lemnos însă dat fiind faptul că pentru locaţia unde este depozitat 
acesta trebuie achitat taxă de închiriere este necesar să se vândă cât mai repede. Pentru acesta a 
pregătit proiectul de hotărâre şi roagă consilierii dacă au altă propunere să o facă. 

Dl.  Balázs József Attila întreabă de cît timp a fost închiriată aceea locaţie şi pentru ce 
sumă. 

Dl. Primar arată că materialul lemnos este depozitat în două locaţii. Arată deasemenea că 
dl. consilier trebuia să elaboreze regulamentul deoarece el a fost cu ideea de a vinde material lemnos 
pentru populaţie. 

Dl.  Balázs József Attila arată că nu este de acord, pentru acesta există angajaţi al 
primăriei care sunt plătiţi din banii contribuabililor. 

Dl. Lukács László arată că având în vedere că şi Primăria este plătitor de TVA propune să 
fie inclus în hotărâre că preţul stabilit conţine şi TVA. 

Supus la vot propunerea a fost acceptată cu 12 voturi pentru. 
    Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 

de  hotărâre cu privire la stabilirea preţului de valorificare a materialului lemnos, provenind din  
pădurea, proprietatea municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
67/2014 cu privire la stabilirea preţului de valorificare a materialului lemnos, provenind din  
pădurea, proprietatea municipiului Târgu Secuiesc, cu 12 voturi pentru. 

    Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar  prezintă proiectul 
de hotărâre cu privire la încheierea unui contract de asociere între Municipiul Târgu Secuiesc şi 
Asociaţia Unităţilor din Industria Hotelieră şi Restaurante din Sfântu Gheorghe. 

Dl. Lukács László propune ca suma de 32.000 lei care se va plăti de către asociaţie să fie 
trecut şi în capitolul VI al contractului unde se vorbeşte de aportul asociaţilor. 

Supus la vot propunerea a fost acceptată cu 11 voturi pentru şi un vot împotrivă (Balázs 
József Attila). 

    Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de  hotărâre cu privire la încheierea unui contract de asociere între Municipiul Târgu Secuiesc şi 
Asociaţia Unităţilor din Industria Hotelieră şi Restaurante din Sfântu Gheorghe, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 68/2014 cu privire la încheierea unui contract de asociere între 
Municipiul Târgu Secuiesc şi Asociaţia Unităţilor din Industria Hotelieră şi Restaurante din Sfântu 
Gheorghe, cu 11 voturi pentru şi un vot împotrivă (Balázs József Attila).  
                 Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar  prezintă 
proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru aprobarea modificării 
preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare practicat de 
operatorul regional  Gospodărie Comunală S.A. 

Dl. Balázs József Attila arată că această hotărâre se referă defapt la majorarea preţului 
apei potabile iar având în vedere faptul că locuitorii nu au venituri mărite consilierii grupării politice 
EMNP-PCMT nu pot fi de acord cu această hotărâre şi nu vor vota. Ei mandatează pe domnu 
lprimar să participe la şedinţa AGA dar pentru a nu vota majorarea preţului pentru apă potabilă. 
      Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de  hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală 
a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru aprobarea modificării 
preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare practicat de 
operatorul regional  Gospodărie Comunală S.A, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
69/2014 privind mandatarea reprezentantului municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru aprobarea modificării 
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preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare practicat de 
operatorul regional  Gospodărie Comunală S.A, cu 10 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă (Balázs 
József Attila şi Veres Botond). 
                Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar  prezintă proiectul 
de hotărâre privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al municipiului Târgu 
Secuiesc şi a satului aparţinător Lunga. 
      Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al municipiului Târgu Secuiesc 
şi a satului aparţinător Lunga, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 70/2014 privind 
prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al municipiului Târgu Secuiesc şi a satului 
aparţinător Lunga, cu 12 voturi pentru. 
                 Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar  prezintă 
proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 87/2011 privind aprobarea documentaţiei de 
avizare a lucrărilor de intervenţie şi indicatorilor tehnico-economici la lucrarea „Modernizarea 
structurii inclusiv reţele tehnico-edilitare str. Gării şi str. Molnár Józsiás” Târgu Secuiesc. 
      Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind modificarea HCL nr. 87/2011 privind aprobarea documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţie şi indicatorilor tehnico-economici la lucrarea „Modernizarea structurii 
inclusiv reţele tehnico-edilitare str. Gării şi str. Molnár Józsiás” Târgu Secuiesc, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 71/2014 privind modificarea HCL nr. 87/2011 privind aprobarea 
documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi indicatorilor tehnico-economici la lucrarea 
„Modernizarea structurii inclusiv reţele tehnico-edilitare str. Gării şi str. Molnár Józsiás” Târgu 
Secuiesc, cu 12 voturi pentru. 
                 Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar  prezintă 
proiectul de hotărâre privind atestarea apartanenţei la domeniul public al Municipiului Târgu 
Secuiesc al unor imobile situate în extravilanul municipiului,  trupul „Fehérmartok”. 
      Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind atestarea apartanenţei la domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc al unor 
imobile situate în extravilanul municipiului,  trupul „Fehérmartok”, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 72/2014 privind atestarea apartanenţei la domeniul public al Municipiului Târgu 
Secuiesc al unor imobile situate în extravilanul municipiului,  trupul „Fehérmartok”, cu 12 voturi 
pentru. 

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

     Dl. Balázs József Attila arată că există locuri în parcările cu plată unde oprirea este 
interzisă. Acele locuri ar trebui să fie curăţate de către angajaţii primăriei sau al SC Gosp Com SRL 
iar suma cu aceste cheltuieli să fie plătită de către agentul economic deoarece angajaţii SC City 
Parking SRL nu fac curăţenie nici măcar în parcările cu plată. 

Dl. Lukács László arată că ar trebui ca agenţii Poliţiei locale să atenţioneze pe locuitorii 
satului Lunga că există o hotărâre de consiliu local conform căreia sunt obligaţi ca în faţa porţii 
fiecare locuitor să cureţe canalul de drenaj al apei pluviale. 

Dl. Kelemen Andrei arată că în curtea Spitalului municipal au amenajat din forţe proprii o 
parcare. A mai vorbit de acest lucru şi în cursul anului trecut şi roagă pe consilieri să ajute ca 
parcarea să poate fi asfaltată. Ar fi nevoie de cca. 70.000 lei iar o parte din suma necesară va încerca 
să obţină din sponzorizări. 

Dl. Rákosi János întreabă dacă s-au făcut paşi în a pune în funcţiune adăpostul pentru câini 
deoarece deşi aplicarea legii care se referă la capturarea câinilor comunitari a fost suspendată, are 
cunoştiinţă despre faptul că câinii capturaţi sunt ţinute la adăpost numai 3 săptămâni şi în condiţii 
inproprii. 

     Dl. primar Bokor Tiberiu răspunde la întrebări şi arată că despre curăţirea locurilor de 
parcare trebuia discutat la momentul oportun, înainte de încheierea contractului cu SC City Parking 
SRL deoarece acesta nu se poate modifica unilateral. Nu crede că angajaţii agentului economic nu 
fac curăţenie deoarece au încheiat deja contarct pentru transportul gunoiului cu SC Gosp Com SRL 
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şi se cunoaşte cantitatea de gunoi strânsă pe care acesta transportă zilnic. Locuitorii satului Lunga 
au fost înştiinţaţi de obligaţia pe care o au în legătură cu curăţirea canalului de drenaj din faţa porţii 
însă există imobile care nu sunt locuite. În acele locuri încearcă să rezolve problema cu beneficiarii 
de ajutor sociali.  Întreţinerea spaţiilor verzi însă nu poate fi privit ca obligaţia locuitorilor din satele 
aparţinătoare timp ce pe str. Bem József de exemplu acesta este efectuat de către angajaţii primăriei. 
Adăpostul pentru câini comunitar este terminat în procent de 95%.  Lipseşte doar dotarea din 
cabinetul pentru medicul veterinar. Speră ca în 2 luni se va pune în funcţiune. A discutat şi cu 
preşedintele asociaţei care sa ocupat de amenajarea adăpostului şi cu care este încheiat contract de 
colaborare. În viitor consiliul local va trebui să hotărească în ce condiţii va dori să rezolve problema 
câinilor comunitari însă este de părere că acest serviciu ar trebui atribuit către aceată asociaţie 
deoarece au lucrat mult cu amenajarea adăpostului în mod voluntar. 
               Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte pentru 
participare şi declară închise lucrările şedinţei. 

     
 
 
      PREŞEDINTE                     SECRETAR 
        Rákosi János                                       Zátyi Andrei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit Mátyus Kálmán 
Serv. Adm. Publ. Loc. 


