P R O C E S V E R B A L NR. 1/2014
Încheiat azi 8 ianuarie 2015 cu ocazia şedinţei extraordinare 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.
1/2015. 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, Lukács László, Taierling Johann, Szabó István,
Balázs Jozsef-Atila, Ilyés Botond, Szigethy Kálmán, Györke Cristina-Denisa, Barta Vilmos şi
Hegedűs Ferenc.
Lipsesc nemotivat dl. consilier Kelemen Andrei şi dl. consilier Veres Botond-Géza.
De asemenea la şedinţă mai participă: domnul primar Bokor Tiberiu, domnul Zátyi
Andrei secretarul municipiului, responsabilii săteşti, şefii de compartimente şi reprezentanţii masmedia.
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local sunt publice.
Se trece la prezentarea proiectului ordinii de zi.
Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul
„Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în localităţile aparţinătoare municipiilor Sfântu
Gheorghe, Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna, Întorsura Buzăului”, şi a indicatorilor tehnicoeconomici aferenţi investiţiei din aglomerarea Târgu Secuiesc.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 26/2014 cu privire la condiţiile de
aprobare şi derulare ale finanţării rambursabile interne aprobat prin HCL nr. 65/2013
3. Proiect de hotărâre cu privire la acoperirea definitivă a deficitului bugetului general
al Municipiului Târgu Secuiesc în anul 2014, din excedentul bugetului general din anii precedenţi
4. Proiect de hotărâre cu privire la utilizarea în anul 2015 a excedentului anual al bugetului
general al Municipiului Târgu Secuiesc rezultat din încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014

Supus la vot de către preşedintele de şedinţă, ordinea de zi este adoptată cu 15 voturi
pentru.
În continuare se trece la discutarea proiectelor de hotărâri.
S-a acordat cuvântul domnului primar pentru prezintarea proiectuui de hotărâre privind
aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în
localităţile aparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna,
Întorsura Buzăului”, şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiei din aglomerarea Târgu
Secuiesc.
Dl. Balázs József Atila întreabă dacă aceste investiţii prin achiziţionarea de echipamente
şi utilaje de transport se fac pentru SC Gosp Com din Târgu Secuiesc.
Dl. primar răspunde la întrebare şi arată că investiţia se va face în Târgu Secuiesc. Şi în
alte localităţi vor fi efectuate investiţii care la rândol lor vor fi aprobate prin hotărâri ale consiliilor
locale din localitatea implicată.
Dl. Balázs József Atila întreabă daca cele spuse de dl. primar înseamnă că din punct de
vedere juridic echipamentele achiziţionate vor fi în proprietatea Asociaţiei Aquacov.
Dl. primar răspunde la întrebare şi arată că echipamentele vor fi achiziţionate pentru SC
Gosp Com din Târgu Secuiesc şi vor fi folosite exclusiv în oraş.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea sistemelor de apă
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şi apă uzată în localităţile aparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi oraşelor
Covasna, Întorsura Buzăului”, şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiei din
aglomerarea Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 1/2015 privind aprobarea
Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în localităţile
aparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna, Întorsura
Buzăului”, şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiei din aglomerarea Târgu Secuiesc
cu 15 voturi pentru.
Se trece la pct. 2 de pe ordinea de zi la care domnul primar prezintă proiectul de hotărâre
privind modificarea HCL nr. 26/2014 cu privire la 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 modificarea HCL nr. 26/2014 cu privire la condiţiile de aprobare şi derulare ale
finanţării rambursabile interne aprobat prin HCL nr. 65/2013, Consiliul local adoptând astfel
Hotărârea nr. 2/2015 privind modificarea HCL nr. 26/2014 cu privire la condiţiile de aprobare şi
derulare ale finanţării rambursabile interne aprobat prin HCL nr. 65/2013, cu 15 voturi pentru.
Se trece la pct. 3 de pe ordinea de zi la care domnul primar prezintă proiectul de hotărâre
cu privire la acoperirea definitivă a deficitului bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc în
anul 2014, din excedentul bugetului general din anii precedenţi.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre cu privire la acoperirea definitivă a deficitului bugetului general al Municipiului Târgu
Secuiesc în anul 2014, din excedentul bugetului general din anii precedenţi, Consiliul local
adoptând astfel Hotărârea nr. 3/2015 cu privire la acoperirea definitivă a deficitului bugetului
general al Municipiului Târgu Secuiesc în anul 2014, din excedentul bugetului general din anii
precedenţi, cu 15 voturi pentru.
Se trece la pct. 4 de pe ordinea de zi la care domnul primar prezintă proiectul de hotărâre
cu privire la utilizarea în anul 2015 a excedentului anual al bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc
rezultat din încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014.

Dl. Szigethy Kálmán arată că în bugetul din anul 2014 a fost inclusă pentru Liceul Bod
Péter o sumă pentru construirea şi amenajarea unei grădiniţe unde s-ar fi mutat actuala grădiniţă
Vackor. Deoarece aceea sumă a fost retrasă şi alocată pentru alte cheltuieli întreabă ce se va
întâmpla cu grădiniţa Vackor şi dacă Consiliul local va plăti taxa de închiriere pentru clădirea
grădiniţei şi în cursul anului 2015.
Dl. primar răspunde la întrebare şi arată că în prezentul proiect de hotărâre este vorba de
veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ. În ceea ce priveşte grădiniţa care urma să se
construiască la Liceul Bod Péter, arată că rezistenţa clădirii nu era corespunzătoare pentru a construi
un etaj astfel, că au refăcut proiectul care deja a fost finalizat şi în bugetul anului 2015 va fi inclusă
şi suma necesară pentru construcţii. Până atunci vor achita taxa de închiriere pentru clădirea unde
funcţionează grădiniţa la ora actualî.
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul
de hotărâre cu privire la utilizarea în anul 2015 a excedentului anual al bugetului general al Municipiului
Târgu Secuiesc rezultat din încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, Consiliul local adoptând astfel
Hotărârea nr. 4/2015 cu privire la utilizarea în anul 2015 a excedentului anual al bugetului general al
Municipiului Târgu Secuiesc rezultat din încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, cu 15 voturi
pentru.
Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte pentru
participare şi declară închise lucrările şedinţei.
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