P R O C E S V E R B A L NR. 11/2015

Încheiat azi 10 septembrie 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.
535/2015. 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 16: Molnár Zoltán, Babós Botond, Derzsi
Gyula, Rákosi János, Ilyés Botond, Barta Vilmos, Nagy-Babos Tamás, Györke Cristina-Denisa,
Kelemen Andrei, Balázs Jozsef-Atila, Szigethy Kálmán, Hegedűs Ferenc, Szabó István, Veres
Botond-Géza, Taierling Johann și Bejan András.
Lipsește nemotivat dl. consilier Lukács László.
De asemenea la şedinţă mai participă: donul primar Bokor Tiberiu, domnul Baló Attila,
reprezentantul SC Gosp Com SA, 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. 10 din data de
13 august 2015.
Dl. secretar prezintă procesul verbal.
Nefiind observaţii preşedintele şedinţei supune la vot procesul verbal, care a fost aprobat
cu 16 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 2015
2. Proiect de hotărâre cu privire la validarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Târgu
Secuiesc nr. 504/27 august 2015 pentru majorarea bugetului general al Municipiului Tg.Secuiesc
3. Proiect de hotărâre 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
4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu
Secuiesc și din administrarea Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc, în domeniul public
al statului al unor apartamente situate pe strada Bethlen Gábor, numărul 23, bloc 7, scara B, județul
Covasna
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și
funcționarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al municipiului Târgu Secuiesc
6. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 48/2015 privind
aprobarea aplicării la „Programului judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea imobilelor cu
destinație de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul urban în perioada
2015-2016 Reabilitarea clădirii farmaciei din cadrul Spitalului Municipal Târgu Secuiesc
7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea declaraţiei de angajament cerere de
finanţare pentru proiectul „Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în localităţile aoparţinătoare
municipiilor Sfântu Ghorghe, Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna, Întorsura Bzzăului”
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8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii duratei și suplimentarea valorii
contractului nr. 9531/11.11.2011 „Asistenţă Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor Proiectului
Extinderea şi Modernizarea Sistemelor de Apă şi Apă uzată în judeţul Covasna” până la data de 31
decembrie 2016
9. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului
municipiului Târgu Secuiesc în AGA SC Gosp Com SA și aprobarea Actului adițional la Contractul
de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 23/04.11.2009
10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării unor locuinţe din fond locativ
de stat şi social din afara Tabelului nominal cu ordinea de prioritate
11. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie
ale unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri
1. Întrebări, interpelări
Domnul primar propune modificarea ordinii de prezentare a proiectelor de hotărâre, în
secsul ca pct. 7, 8 și 9 să fie discutate la începutul ordinii de zi pentru ca reprezentantul SC Gosp
Com SA să nu aștepte toată ședința și dacă sunt întrebări în legătură cu aceste proiecte de hotărâri să
poate și să răspundă.
Supus la vot propunerea domnului primar, aceasta a fost votat cu 16 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 aprobarea declaraţiei de angajament cerere de
finanţare pentru proiectul „Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în localităţile aoparţinătoare
municipiilor Sfântu Ghorghe, Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna, Întorsura Bzzăului”
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii duratei și suplimentarea valorii
contractului nr. 9531/11.11.2011 „Asistenţă Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor Proiectului
Extinderea şi Modernizarea Sistemelor de Apă şi Apă uzată în judeţul Covasna” până la data de 31
decembrie 2016
3. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului
municipiului Târgu Secuiesc în AGA SC Gosp Com SA și aprobarea Actului adițional la Contractul
de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 23/04.11.2009
4. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului general al municipiului Târgu
Secuiesc pe anul 2015
5. Proiect de hotărâre cu privire la validarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Târgu
Secuiesc nr. 504/27 august 2015 pentru majorarea bugetului general al Municipiului Tg.Secuiesc
6. Proiect de hotărâre 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
7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu
Secuiesc și din administrarea Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc, în domeniul public
al statului al unor apartamente situate pe strada Bethlen Gábor, numărul 23, bloc 7, scara B, județul
Covasna
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și
funcționarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al municipiului Târgu Secuiesc
9. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 48 / 2015 privind
aprobarea aplicării la „Programului judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea imobilelor cu
destinație de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul urban în perioada
2015-2016 Reabilitarea clădirii farmaciei din cadrul Spitalului Municipal Târgu Secuiesc
10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării unor locuinţe din fond locativ
de stat şi social din afara Tabelului nominal cu ordinea de prioritate
11. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie
ale unităţilor de învăţământ 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 16 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 aprobarea declaraţiei
de angajament cerere de finanţare pentru proiectul „Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în
localităţile aoparţinătoare municipiilor Sfântu Ghorghe, Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna,
Întorsura Buzăului”.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre cu privire la aprobarea declaraţiei de angajament cerere de finanţare pentru proiectul
„Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în localităţile aparţinătoare municipiilor Sfântu Ghorghe,
Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna, Întorsura Buzăului”, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea
nr. 69/2015 cu privire la aprobarea declaraţiei de angajament cerere de finanţare pentru proiectul
„Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în localităţile aparţinătoare municipiilor Sfântu Ghorghe,
Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna, Întorsura Buzăului”, cu 16 voturi pentru.
În cadrul punctului 2 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea prelungirii duratei și suplimentarea valorii contractului nr. 9531/11.11.2011 „Asistenţă
Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor Proiectului Extinderea şi Modernizarea Sistemelor de Apă
şi Apă uzată în judeţul Covasna” până la data de 31 decembrie 2016.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii duratei și suplimentarea valorii contractului nr.
9531/11.11.2011 „Asistenţă Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor Proiectului Extinderea şi
Modernizarea Sistemelor de Apă şi Apă uzată în judeţul Covasna” până la data de 31 decembrie
2016, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 70/2015 cu privire la aprobarea prelungirii
duratei și suplimentarea valorii contractului nr. 9531/11.11.2011 „Asistenţă Tehnică pentru
Supervizarea Lucrărilor Proiectului Extinderea şi Modernizarea Sistemelor de Apă şi Apă uzată în
judeţul Covasna” până la data de 31 decembrie 2016, cu 16 voturi pentru.
În cadrul punctului 3 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la acordarea
unui mandat special reprezentantului municipiului Târgu Secuiesc în AGA SC Gosp Com SA și
aprobarea Actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și
de canalizare nr. 23/04.11.2009.
În cadrul discuţiilor pe merginea materialului prezentat au luat cuvântul consilierii:
Dl. Szigethy Kálmán arată că înțelege impotanța majorării tarifelor impusă de proiect însă nu
poate fi de acord cu unele proceduri folosite de SC Gosp Com SA. Este prevăzut în contract că tratează în
mod echitabil toți utilizatorii dar în realitate nu este așa. Cantitatea de apă folosită dar neraportată de către
unii locuitori este facturată în plus pentru familiile care raportează și achită facturile în mod cinstit. Nu
înțelege de ce se face facturarea pentru 3 luni, de cu nu poate fi angajat o persoană care să citească contoarele
de apă în fiecare lună. Au existat cazuri când cineva a fost identificat că nu a raportat cantitatea de 60 mc de
apă folosită. Când persoana respectivă a primit factura pentru cei 60 mc de apă a făcut contestație la SC Gosp
Com SA că nu poate achita aceea sumă iar cantitatea a fost refacturată pentru 20 de mc. Consideră că cu
astfel de gândire nu se va putea rezolva niciodată problema facturării cantității de apă folosită în plus.
Dna. Györke Cristina Denisa arată că în mod practic consumul de apă nu este controlat sub nici o
formă. Chiar dacă unii consumatori raportează cantitatea folosită și aceea ar trebui verificată periodic pentru
a putea stabili dacă cantitatea raportată este reală sau nu.
Dl. Taierling Johann arată că au discutat despre acest proiect și la ședința Comisiei pentru
economie și a fost de părere că deși este binevenită oice investiție nu poate fi de acord cu creșterea tarifelor
de apă potabilă. Consideră că acele investiții ar putea fi efectuate și fără modificarea tarifelor.
Dl. Balázs József Attila arată că este prevăzut în text la art. 2 pct. 6 că prin acceptarea și semnarea
prezentului contract de delegare Consiliile locale acceptă mecanismul de tarifare. Este de părere că dacă
Consiliul local adoptă această hotărâre, societatea va putea majora tarifele de apă în următorii 5 ani fără ca
Consiliul local să mai poate împiedica acest lucru. Deasemenea este prevăzut în contract că ajustarea tarifelor
vor fi efectuate ținând cont de gradul de suportabilitate al consumatorilor, dar cine va stabili acesta.
Solicitat de către preşedintele şedinţei să răspundă la întrebările adresate, dl. Baló Attila,
reprezentantul SC Gosp Com SA, arată că în proiectul de hotărâre este vorba de fapt despre strategia politicii
tarifare la apă potabilă și canalizare. Contractul pentru efectuarea investiției a fost semnat în anul 2011, iar
din suma totală a proiectului 10% reprezenta coofinanțarea. Acest coeficient reprezintî 7 milioane de euro iar
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pentru a dispune de această sumă era nevoie de împrumut bancar. Pentru a asigura că vor putea achita ratele
lunare era nevoie de un calcul pentru următorii 5 ani cu politica tarifară a apei potabile iar prin hotărâre sa
stabilit gradul de majorare pentru fiecare an până în 2015. Prima parte a împrumutului bancar a fost cheltuit
iar pentru a putea accesa partea a doua este nevoie ca contractul actualizat să fie semnat din nou. Pentru
gradul de suportabilitate al consumatorilor există calculat o medie pe țară dar în toate cazurile tariful apei
potabile propus trebuie avizat în prealabil de către Autoritatea națională de reglementare a serviciilor
cominitare. De 5 ani nu au majorat salariile la societate și garantează că toate veniturile încasate în plus fac
parte din venitul total al societății iar suma este folosită exclusiv pentru investiții. În ceea ce privește
facturarea consumului de apă, deși el este numai șeful biroului pentru investiții și nu directorul societății, este
de părere că societatea poate factura doar consumul de apă măsurat de contorul societății și nu mai poate
accepta conform legislației în vigoare contoarele individuale ca aparate de măsurat.
Dl. Rákosi János întreabă cum au previzionat din punct de vedere economic că vor putea restitui
suma împrumutată dacă din nou vor să majoreze tariful la apă poatabilă și canalizare. Din 2011, de când
Consiliul local a intrat în asociația Aquacov, prețul la apă potabilă a crescut cu 200%. Trebuie gândit că și
pentru societăți sau instituții tariful majorat reprezintă cheltuieli foarte mari. În oraș există mai multe instituții
de învățământ și există și spitalul pentru care aceste cheltuieli trebuie suportate din bugetul local.
Dl. Baló Attila arată că strategia tarifară a fost inclusă deja și în primul contract. Procentul pentru
majorarea tarifului la apă a fost calculat în așa fel încât să acopere rata lunară a împrumutului bancar. Doar
pentru anul 2015 a mai rămas o majorare a tarifului, după acest an dat fiind faptul că se vor termina toate
investițiile și toate lucrările prevăzute în proiect nu va mai fi nevoie de majorarea tarifului la apă decât cu rata
inflației dacă va fi cazul.
Dl. Primar întreabă ce consecințe ar avea faptul dacă Consiliul local nu ar adopta această hotărâre.
Dl. Baló Attila arată că nu vor putea finaliza proiectul. Lucrările de investiție au fost realizate în
procent de 90%. 80% din valoarea investiției este suportat de către UE însă dacă nu pot achita valoarea
coofinanțării se poate întâmpla ca lucrările nu vor putea fi finalizate. În cursul săptămânii viitoare vor începe
lucrările de amenajare a conductelor de apă și în satul Lunga.
Dl. Rákosi János propune ca art. 2 pct. 6 care prevede că prin acceptarea și semnarea prezentului
contract de delegare Consiliile locale acceptă mecanismul de tarifare să fie scos din textul contractului.
Dl. Balázs József Attila propune amânarea proiectului de hotărâre pentru a avea mai mult timp să
studieze contractul sau dacă nu, ar fi acord cu propunerea ca art. 2 pct. 6 să fie scos din textul contractului
sau chiar înlocuit cu faptul că orice modificare a tarifului de apă se va face doar prin hotărârea Consiliului
local. Consilierii din gruparea politică UDMR au votat de fiecare dată majorarea tarifului la apă potabilă însă
gruparea politică PCMT-EMNP nu va fi de acord nicodată cu aceasta.
Dl. Baló Attila arată că amânarea adoptării hotărârii ar însemna că nu vor putea accesa suma
necesară din împrumutul bancar și ca atare și lucrările de investiție ar trebui amânate. În statutul societății
este prevăzut că orice modificare a tarifului de apă se face doar prin aprobarea Consiliului local. Mai mult
nici pentru anul 2015 majorarea tarifului nu va face efectul doar după primirea avizului favorabil din partea
Autorității naționale de reglementare a serviciilor comunitare și după ce consilierii vor vota.
Dl. Primar arată că Asociația “Aquacov” este formată din mai multe consilii locale ca atare textul
contractului aprobat trebuie să fie același pentru toate localitățile. Dacă fiecare consiliu local ar începe să
modifice câte ceva în contract după cum crede că ar fi mai bine pentru localitatea lui nu ar ajunge nicodată la
un consens. Hotărârea trebuie adoptată sau nu în forma în care a fost inițiată. Trebuie gândit însă că în cazul
în care nu va fi votată se poate întâmpla ca lucrările să nu fie terminate din lipsa finanțării iar în acest caz din
bugetul local ar trebui alocate fondurile necesare și nu crede că va exista surse pentru acesta. Roagă pe dl.
Balázs József Attila să fie mai orientat și să nu facă afirmații mincinoase. În anul 2011 când sa semnat
contractul primarul era Rácz Károly iar politica tarifară a fost adoptată de consiliul local de atunci în care
grupul PCM-MPP avea majoritate și nu UDMR.
Președintele de ședință supune la vot propunerea de modificare ca art. 2 pct. 6 să fie scos din
textul contractului, propunere care cu 7 voturi pentru, 7 voturi împotrivă și 2 abțineri nu a fost acceptată.

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul
de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Târgu
Secuiesc în AGA SC Gosp Com SA și aprobarea Actului adițional la Contractul de delegare a
gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 23/04.11.2009, Consiliul local
adoptând astfel Hotărârea nr. 71/2015 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului
municipiului Târgu Secuiesc în AGA SC Gosp Com SA și aprobarea Actului adițional la Contractul
de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 23/04.11.2009, cu 9
voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 3 abțineri.
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În cadrul punctului 4 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la
rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2015.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de cu
privire la rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2015, Consiliul
local adoptând astfel Hotărârea nr. 72/2015 cu privire la rectificarea bugetului general al
municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2015, cu 16 voturi pentru.
În cadrul punctului 5 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la validarea
Dispoziţiei Primarului Municipiului Târgu Secuiesc nr. 504/27 august 2015 pentru majorarea
bugetului general al Municipiului Tg.Secuiesc.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre cu privire la validarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Târgu Secuiesc nr. 504/27
august 2015 pentru majorarea bugetului general al Municipiului Tg.Secuiesc, Consiliul local
adoptând astfel Hotărârea nr. 73/2015 cu privire la validarea Dispoziţiei Primarului Municipiului
Târgu Secuiesc nr. 504/27 august 2015 pentru majorarea bugetului general al Municipiului
Tg.Secuiesc, cu 16 voturi pentru.
În cadrul punctului 6 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre 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.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre 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, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 74/2015
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, cu 13 voturi pentru și două abțineri. Dl. consilier Taierling Johann fiind
direct implicat în procesul în cauză nu a votat.
În cadrul punctului 7 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind trecerea din
domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc și din administrarea Consiliului local al
municipiului Târgu Secuiesc, în domeniul public al statului al unor apartamente situate pe strada
Bethlen Gábor, numărul 23, bloc 7, scara B, județul Covasna.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc și din administrarea
Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc, în domeniul public al statului al unor apartamente
situate pe strada Bethlen Gábor, numărul 23, bloc 7, scara B, județul Covasna, Consiliul local
adoptând astfel Hotărârea nr. 75/2015 privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu
Secuiesc și din administrarea Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc, în domeniul public
al statului al unor apartamente situate pe strada Bethlen Gábor, numărul 23, bloc 7, scara B, județul
Covasna, cu 16 voturi pentru.
În cadrul punctului 8 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului privind organizarea și funcționarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără
stăpân al municipiului Târgu Secuiesc.
Dl. Primar în expunerea sa arată că Comisia pentru economie, administrarea publică locală și
juridică a elaborat și caietul de sarcin pentru concesionarea activității de gestionare a câinilor fără stăpâni
care va fi discutat la ședința viitoare a Consiliului local, dacă consilierii sunt de acord cu cele descrise în
actul amintit.

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele de ședință supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea
serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local
adoptând astfel Hotărârea nr. 76/2015 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și
funcționarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al municipiului Târgu Secuiesc, cu
16 voturi pentru.
În cadrul punctului 9 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la
modificarea și completarea HCL nr. 48 / 2015 privind aprobarea aplicării la „Programului judeţean
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pentru reabilitarea şi modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete medicale din mediul rural,
respectiv a spitalelor din mediul urban în perioada 2015-2016 Reabilitarea clădirii farmaciei din
cadrul Spitalului Municipal Târgu Secuiesc.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele de ședință supune la vot proiectul
de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 48 / 2015 privind aprobarea aplicării la
„Programului judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete
medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul urban în perioada 2015-2016
Reabilitarea clădirii farmaciei din cadrul Spitalului Municipal Târgu Secuiesc, Consiliul local
adoptând astfel Hotărârea nr. 77/2015 cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 48 / 2015
privind aprobarea aplicării la „Programului judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea imobilelor
cu destinație de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul urban în
perioada 2015-2016 Reabilitarea clădirii farmaciei din cadrul Spitalului Municipal Târgu Secuiesc,
cu 16 voturi pentru.
În cadrul punctului 10 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea repartizării unor locuinţe din fond locativ de stat şi social din afara Tabelului nominal cu
ordinea de prioritate.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele de ședință supune la vot proiectul
de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării unor locuinţe din fond locativ de stat şi social din
afara Tabelului nominal cu ordinea de prioritate, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr.
78/2015 cu privire la aprobarea repartizării unor locuinţe din fond locativ de stat şi social din afara
Tabelului nominal cu ordinea de prioritate, cu 16 voturi pentru.
În cadrul punctului 11 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind numirea
reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu
Secuiesc.
Dl. Ilyés Botond arată că ar dori să facă parte în Consiliul de Administrație al Liceului
tehnologic „Apor Péter” dacă unul dintre consilierii propuși ar renunța în favoarea sa.
Dl. Kelemen Andrei arată că el renunță la nominalizarea sa în favoarea domnului Ilyés
Botond.
Președintele de ședință supune la vot schimbarea consilierului Kelemen Andrei cu Ilyés
Botond, aceasta fiind votat cu 16 voturi pentru.
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele de ședință supune la vot
proiectul de hotărâre modificat privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie ale
unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr.
78/2015 privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie ale unităţilor de învăţământ
din municipiul 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. Kelemen Andrei arată că clădirea care găzduiește computerul tomograf a fost renovată
dar ar trebui demontată strașina veche doearece pe timp de ploaie clădirea este udată. A solicitat de
la toate primăriile hotărârea prin care au adoptat înființarea asociației care va sprijini financiar
funcționarea spitalului, se pare că hotărârea va fi adoptată și în comuna Turia după care asociația
poate fi înregistrată.
Dl. Szigethy Kálmán arată că a fost căutat de mai mulți locuitor care sunt nemulțumiți de
faptul că la predarea documentelor pentru solicitarea sprijinului de la Apia nu sunt ajutați la
Primăria municipiului în identificarea terenurilor sau în întocmirea planurilor de situații. În satele
apropiate există o personă la nivelul primăpriilor care ajută solicitantul în pregătirea documentelor,
întreabă de ce nu este posibil și în Târgu Secuiesc.
Dl. Taierling Johann arată că există o legislație cu privire la retrocedări care prevede că
fiecare Primărie trebuie să facă inventarierea terenurilor care ar pute fi retrocedate pînă la mijlocul
anului curent iar în 2016 trebuie rezolvate toate cererile existente în acest sens. Întreabă cum vor
putea respecta termenul de rezolvare dacă nu există la nivelul primăriei un topograf.
Dl. primar arată că cu această problemă se ocupă domnul secretar Zátyi Andrei.
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Dl. Zátyi Andrei, seretarul municipiului arată că din păcate nu există nici un angajat de
specialitate care să se ocupe de rezolvarea problemei ca atare nu știe dacă vor putea respecta
termenul de realizare.
Dl. Nagy Babos Tamás adresează rugămintea către Balázs József Attila ca în viitor când
face afirmații negative sau reproşează ceva UDMR –ului în mod colectiv, să precizeze în mod clar
la cine se gândește. Fiecare partid este format din grupuri de persoane și nu este cinstit că nu
identifică în mod clar persoana sau persoanele respective ci și în mass-media vorbește în mod
general despre formaţiunea politică UDMR.
Dl. Primar arată că la ședința anterioară consilierii au solicitat facturile de la SC City
Parking SRL cu care a achiziționat aparatele de taxare. Această documentație a fost trimis către
consilieri care ar trebui să ia o decizie în principiu cum să procedeze în continuare.
Dl. Rákosi János arată că ar dori să vadă contractul încheiat pentru a putea compara cu ce a
fost votat prin hotărâre. La adoptarea hotărârii era inclusă în text că societatea va monta 30 de
aparate de taxat în realitate însă există doar 14 astfel de aparate. Dacă nu a respectat contractul
acesta poate fi reziliat fără nici o problemă.
Dl. Hegedűs Ferenc arată că la ora actuală există un contract valabil care însă nu este
respectat deoarece societatea și-a suspendat activitatea. Nu vor prelua de la societate nici un aparat
de taxat ci vor inainta proces împotriva societății pentru nerespectarea contractului.
Dl. Balázs Jozsef Atila arată că există o legislație prin care producătorii agricoli pot primi
despăgubire pentru pagubele produse de secetă. Întreabă dacă această legislație se referă și la
persoane fizice sau doar la societăți.
Dl. Primar arată că Instituția prefectului constituie o comisie care va evalua paguba după
care va decide cine va primi despăgubire.
Dl. Zátyi Andrei arată că la nivel local există comisia de evaluare a pagubelor dar până la
ora actuală au fost doar 3 solicitări în acest sens de la diferite societăți.
Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte pentru
participare şi declară închise lucrările şedinţei.
PREŞEDINTE
Balázs Jozsef-Atila

Întocmit Mátyus Kálmán
Serviciul adm. publ. loc

SECRETAR
Zátyi Andrei

