P R O C E S V E R B A L NR. 10/2015

Încheiat azi 13 august 2015 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.
494/2015. 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, Babós Botond, Derzsi
Gyula, Rákosi János, , Ilyés Botond, , Barta Vilmos, Nagy-Babos Tamás, Györke Cristina-Denisa,
Kelemen Andrei, Balázs Jozsef-Atila, Hegedűs Ferenc, Szabó István, Veres Botond-Géza,
Taierling Johann și Bejan András.
Lipsește nemotivat dl. consilier: Szigethy Kálmán şi Lukács László.
De asemenea la şedinţă mai participă: donul primar Bokor Tiberiu, domnul Zátyi
Andrei secretarul municipiului, responsabilii săteşti, şefii de compartimente şi reprezentanţii masmedia.
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local sunt publice.
Preşedintele şedinţei invită pe dl. secretar să prezinte procesul verbal nr. 9 din data de 16
iulie 2015.
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 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc
pe anul 2015
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al
municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul II 2015
3. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea taxei speciale pentru ocuparea domeniului
public, cu ocazia organizării târgului în perioada “ Zilele Târgu Secuiesc – Őszi Sokadalom” pentru
anul 2015
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
Sitului Industrial “ IFET ” din municipiul Târgu Secuiesc
5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 26/2014 cu privire la
condiţiile de aprobare şi derulare ale finanţării rambursabile interne aprobat prin HCL nr. 65/2013
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum
1.915.472 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
7. 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
8. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr 61/2010 privind stabilirea taxelor pentru
serviciile oferite de către Baza Sportivă din Municipiul Târgu Secuiesc

B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri
1. Întrebări, interpelări
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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 2015.
Dl. Rákosi János are nelămuriri cu privire la neconcordanţa creditului şi debitului. D-na
Bokor Erzsebet explică neconcordanţa creditului şi debitului.
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 2015, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 61/2015 cu privire la rectificarea
bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2015, cu 15 voturi pentru.
În cadrul punctului 2 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul II/2015

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu
Secuiesc pe trimestrul II 2015, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 62/2015 privind aprobarea
contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul II/2015 cu 15 voturi
pentru.
În cadrul punctului 3 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea
taxei speciale pentru ocuparea domeniului public, cu ocazia organizării târgului în perioada “ Zilele Târgu
Secuiesc – Őszi Sokadalom” pentru anul 2015

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul
de hotărâre cu privire la stabilirea taxei speciale pentru ocuparea domeniului public, cu ocazia organizării
târgului în perioada “ Zilele Târgu Secuiesc – Őszi Sokadalom” pentru anul 2015, Consiliul local adoptând
astfel Hotărârea nr. 63/2015 cu privire la stabilirea taxei speciale pentru ocuparea domeniului public, cu
ocazia organizării târgului în perioada “ Zilele Târgu Secuiesc – Őszi Sokadalom” pentru anul 2015, cu 15
voturi pentru.
În cadrul punctului 4 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare al Sitului Industrial “ IFET ” din municipiul Târgu Secuiesc.

Dl. consilier Barta Vilmos cere modificarea Regulamentului ca urmare a propunerii
Comisiei pentru economie, administrare publică locală şi juridică astfel:
-1. Capitolul 2 . În Situl Industrial IFET, rezidenţii sitului industrial au următoarele obligaţii:
pag.9 se va introduce "loc de munca cu norma intreaga" si propozitia va avea urmatoarea
forma:"Loc de muncă nou creat înseamnă loc de muncă cu normă întreagă creat după încheierea
contractului de închiriere, dar nu mai târziu de data de 01.09.2017.
-2.Capitolul V se elimina punctul c) :
"Rezidentii au drept de preemtiune in cazul vanzarii halelor, cu acordul Consiliului Local.
-3.Capitolul 2 . În Situl Industrial IFET, rezidenţii sitului industrial au următoarele obligaţii:
se adauga pct. v), astfel: v) Să asigure paza obiectivelor închiriate.
-4.Se introduce capitolul:8.1. Condiţii de executare in intregimea scrisorii de garanţie
Administratorul are dreptul să execute scrisoarea de garanţie în următoarele cazuri:
-nerespectarea prescripţiilor cap. V, pct. 2.a; 2.b.
-nerespectarea angajamentelor din planul de afaceri;
-nerespectarea angajamentelor in declaratii ale conducătorului unităţii.
Nefiind alte propuneri, preşedintele şedinţei supune la vot modificarea Regulamentului de
organizare și funcționare al Sitului Industrial “ IFET ” din municipiul Târgu Secuiesc, aşa cum a solicitat
domnul consilier, acesta fiind votat cu 15 voturi pentru.

În continuare 4 domnul consilier Barta Vilmos propune ca din comisie să facă parte 9
membri, iar componenţa Comisiei de organizare a concursului şi evaluării ofertelor să fie astfel
stabilit: 3 din partea UDMR, 2 din partea PCM, 2 din partea PPM şi 2 din partea Primăriei. Astfel
sunt propuşi următorii: Barta Vilmos, Hegedüs Ferenc, Molnár Zoltán, Balázs Jozsef Atila,
Taierling Johann, Rákosi János, Lukács Laszló, Toth Csilla Enikő, Bartha János László.
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Nefiind alte propuneri, preşedintele şedinţei supune la vot numărul membrilor şi
componenţa comisiei, acesta fiind votat cu 15 voturi pentru.
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Sitului Industrial “ IFET ” din
municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 64/2015 privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare al Sitului Industrial “ IFET ” din municipiul Târgu Secuiesc, cu
15 voturi pentru.
În cadrul punctului 5 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea şi
completarea HCL nr. 26/2014 cu privire la condiţiile de aprobare şi derulare ale finanţării rambursabile
interne aprobat prin HCL nr. 65/2013.

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul
de hotărâre privind modificarea şi completarea 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. 65/2015 privind modificarea şi completarea 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.
În cadrul punctului 6 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
contractării unui împrumut în valoare de maximum 1.915.472 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei
de Urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte
măsuri,

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul
de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 1.915.472 lei, în
conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr.
66/2015 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 1.915.472 lei, în
conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, cu 15 voturi pentru.
În cadrul punctului 7 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. Rákosi János propune ca în viitor să fie modificată numele Asociaţia Unităţilor din
Industria Hotelieră şi Restaurante din Sfântu Gheorghe, în loc de Sfântu Gheorghe să fie trecut Covasna,
pentru faptul că din asociaţie fac parte oameni de afaceri şi din alte localităţi, nu numai din Sfântu Gheorghe.

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. 67/2015 cu privire la încheierea unui contract de asociere între Municipiul Târgu Secuiesc şi
Asociaţia Unităţilor din Industria Hotelieră şi Restaurante din Sfântu Gheorghe, cu 15 voturi pentru.
În cadrul punctului 8 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea
HCL nr. 61/2010 privind stabilirea taxelor pentru serviciile oferite de către Baza Sportivă din Municipiul
Târgu Secuiesc

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr 61/2010 privind stabilirea taxelor pentru serviciile oferite
de către Baza Sportivă din Municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr.
68/2015 privind modificarea HCL nr 61/2010 privind stabilirea taxelor pentru serviciile oferite de către
Baza Sportivă din Municipiul Târgu Secuiesc, cu 15 voturi pentru.
La Capitolul B – Diverse – la pct. 1 „Întrebări şi interpelări” după ce s-au înscris, au luat
cuvântul:
Dl. Balázs Jozsef Atila întreabă dacă sunt controlate din partea primăriei, lucrările
efectuate pe străzile din oraş, privind asfaltarea. Sesizează calitatea nesatisfăcătoare a apei potabile
în ultima vreme în unele zone a municipiului.
Dl. primar arată că sunt efectuate controale din partea primăriei, au fost depuse şi sesizări
în scris privind neregulile observate. În legătură cu calitatea apei potabile dl. primar informează că
lucrările privind canalizarea sunt în desfăşurare care poate fi cauza.
Dl. Bokor solicită în scris, până la următoarea şedinţă a consiliului local, părerile d-lor
consiliei privind concesionarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân.
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Dl. Bokor cere părerea consiliului local cu privire la parcarea cu plată.
Dl. Taierling arată că municipiul Târgu Secuiesc este o localitate mică unde după părerea
lui nu este necesar infiinţarea parcărilor cu plată.
Dl. Bejan András arată că în orice oraş civilizat, există parcarea cu plată, trebuie luată în
considerare că numărul autoturismelor este în creştere, aproape fiecare familie deţine un autoturism
sau chiar mai multe.
Dl. Rákosi János propune ca în centrul municpiului să fie înfiinţat parcare cu plată, întrucât
în cartierele de locuit problema este rezolvată, iar contractul cu City Parking să fie reziliat.
Dl. Barta Vilmos replicând celor spuse de către dl. Consilier Taierling, remarcă că întradevăr Târgu Secuiesc este un oraş mic şi din aceasă cauză nici distanţele de parcurs nu sunt mari,
ca să fie onligatoriu folosirea autovehiculelor. Pe perioada funcţionării în oraş a parcării cu plată,
mulţi dintre posesorii de autovehicule au luat bicicletele, fiind conştienţi că pot parcurge distanţele
oriunde în zece minute, de la un capăt al oraşului în capătul celălalt. Aceasta ar reprezenta un punct
de vedere, da se poate circula şi fără autovehicule. Cine are un autovehicul are şi bani pentru
carburaţi, căci se cunoaşte că în circulaţia în localitate consumul de carburanţi este mai mare ca în
afara localităţii, deci cel care are bani poate permite să cheltuiască şi pentru consumul de carburaţi.
Nu văd neapărat un impediment pentru aceştia să cheltuiască unu sau doi lei pentru parcare, dacă
doreşte ca în loc de a se plimba pe jos sau pe bicicletă, din comoditate să folosească autovehicolul.
Un alt punct de vedere ar fi protejarea mediului. Nu este indiferent dacă circul cu autoturismul până
găsesc un loc de parcare în centrul oraşului, trebuie să ocolesc tot sensul giratirul câteodată şi de 3
ori, degajând gaze în aer cu care poluez mediul ambiant, dar nici pentru costrucţii nu este ceva
folositor.
Dl. Nagy B. Tamás este de părere că în centrul istoric este greu de circulat şi mai ales de
staţionat, este nevoie de ordine care se obţine prin parcările cu plată.
Dl. Derzsi Gyula arată că în centru sunt staţionate multe dube şi autovehicule defecte, ceea
ce îngreunează găsirea unui loc de parcare.
Dl. Hegedüs Ferenc este de părere că dacă nu se înfiinţează parcare cu plată mai ales în
centrul istoric, atunci va trebui închisă pentru circulaţia autovehiculelor. Numărul autovehiculelor
înregistrate est în continuă creştere, poate că nici parcările cu plată nu vor rezolva aglomerările din
centru.
Dl. Balázs Jozsef Atila propune ca să fie luată în considerare părerea locuitorilor. Trebuie
efectuată un sondaj de opinie. În strada în care este situată Piaţa Agroalimentară nu este
recomandată înfiinţarea parcării cu plată, căci cei cade doresc să facă piaţa, în loc să plătească
pentru parcare, se deplasează până la supermarketuri şi aici efectuează cumpărărurile, pentru care ar
suferi comercianţii din această stradă. Ar putea fi vorba numai parcarea cu plată din centrul oraşului,
cu restul zonelor nu grupul de partid nu este de acord.
Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte pentru
participare şi declară închise lucrările şedinţei.
PREŞEDINTE
Balázs Jozsef-Atila

Întocmit Szabó Erzsébet
Serviciul adm. publ. loc

SECRETAR
Zátyi Andrei

