P R O C E S V E R B A L NR. 3/2015
Încheiat azi 5 februarie 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.
104/2015. 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, Nagy-Babos Tamás, Babós
Botond, Derzsi Gyula, Bejan András, Rákosi János, Lukács László, Ilyés Botond, Szigethy Kálmán,
Balázs Jozsef-Atila, Veres Botond-Géza, Kelemen Andrei, Györke Cristina-Denisa, Hegedűs
Ferenc, Taierling Johann şi Szabó István.
Lipseşte nemotivat domnul consilier Barta Vilmos.
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.
Întrucât mandatul preşedintelui de şedinţă dl. Szigethy Kálmán a expirat, se solicită
propuneri pentru alegerea unui preşedinte de şedinţă, care să conducă şedinţele consiliului local.
Este propus dl. Taierling Johann, din partea grupului PCMT-EMNP, cu precizarea ca cel
ales să conducă şedinţele consiliului pe o perioade de 3 luni.
Supus la vot propunerea a fost acceptată cu 15 voturi pentru. Consilieriul în cauză nu a
votat.
Consiliul local a adoptat astfel Hotărârea nr. 6/2015 privind alegerea preşedintelui de
şedinţă, în persoana consilierului Taierling Johann, cu 16 voturi pentru.
Preşedintele şedinţei invită pe dl. secretar să prezinte procesele verbale nr. 1 şi 2 din
data de 8 respectiv 15 ianuarie 2015.
Dl. secretar prezintă procesele verbale.
Nefiind observaţii preşedintele şedinţei supune la vot procesele verbale, care au fost
aprobate 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 privind modificarea Hotărârii nr. 4/2015 privind utilizarea în anul
2015 a excedentului anual al bugetului general al Municipiului Tg.Secuiesc rezultat din încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2014
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării ca venit la bugetul local al
excedentului rezultat din execuția bugetelor finanțate din venituri proprii pe anul 2014
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Târgu
Secuiesc pe anul 2015
4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei, al statelor de funcţii al
aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu
Secuiesc,valabil pe anul 2015
5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.3/2014 privind închirierea prin
licitaţie publică deschisă a unor spaţii din incinta Sălii Polivalente
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6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.5/2011 privind vânzare prin licitaţie
publică deschisă unui imobil compus din două parcele de teren fără construcţie proprietatea privată
a municipiului situat în str. Curtea 47 nr. 3.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 91/2014 privind
impozitele şi taxele locale pe anul 2015
8. Proiect de hotărâre privind soluţionarea cererii de cumpărare a unei locuinţei de
numita Szabó Erzsébet
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE
LOCUINŢE INDIVIDUALE STRADA DOMOKOS PÁL PÉTER” din municipiul Târgu Secuiesc
10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes
local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul
2015
11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării unui apartament cu două
camere (str. Cernatului nr. 33, ap. 9) ca locuinţă de serviciu
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri
1. Întrebări, interpelări
Solicitând cuvântul care este acordat de către preşedintele de şedinţă domnul primar
propune suplimentarea ordinii de zi cu încă un proiect de hotărâre şi anume privind actualizarea
Devizului general în urma încheierii contractelor de achiziţie publică la investiţia „Modernizarea
structurii inclusiv reţele tehnico-edilitare str. Gării şi str. Molnár Józsiás” Târgu Secuiesc.
Supus la vot de către preşedintele de şedinţă propunerea a fost acceptată cu 16 voturi
pentru.
Astfel ordinea de zi se prezintă în felul următor:
A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 4/2015 privind utilizarea în anul
2015 a excedentului anual al bugetului general al Municipiului Tg. Secuiesc rezultat din încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2014
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării ca venit la bugetul local al
excedentului rezultat din execuția bugetelor finanțate din venituri proprii pe anul 2014
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Târgu
Secuiesc pe anul 2015
4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei, al statelor de funcţii al
aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu
Secuiesc,valabil pe anul 2015
5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.3/2014 privind închirierea prin
licitaţie publică deschisă a unor spaţii din incinta Sălii Polivalente
6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.5/2011 privind vânzare prin licitaţie
publică deschisă unui imobil compus din două parcele de teren fără construcţie proprietatea privată
a municipiului situat în str. Curtea 47 nr. 3.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 91/2014 privind
impozitele şi taxele locale pe anul 2015
8. Proiect de hotărâre privind soluţionarea cererii de cumpărare a unei locuinţei de
numita Szabó Erzsébet
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE
LOCUINŢE INDIVIDUALE STRADA DOMOKOS PÁL PÉTER” din municipiul Târgu Secuiesc
10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes
local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul
2015
11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării unui apartament cu două
camere (str. Cernatului nr. 33, ap. 9) ca locuinţă de serviciu
12. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general în urma încheierii
contractelor de achiziţie publică la investiţia „Modernizarea structurii inclusiv reţele tehnicoedilitare str. Gării şi str. Molnár Józsiás” Târgu Secuiesc
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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 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 privind modificarea Hotărârii nr.
4/2015 privind utilizarea în anul 2015 a excedentului anual al bugetului general al Municipiului
Tg.Secuiesc rezultat din încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014.
Dl. Kelemen Andrei arată că suma de 323.717 lei preluată nu înseamnă că spitalul
municipal nu a cheltuit bugetul în anul 2014, suma provine din venituri proprii şi în luna ianuarie a
fost deja cheltuită pentru remunerarea personalului spitalului.
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 4/2015 privind utilizarea în anul 2015 a
excedentului anual al bugetului general al Municipiului Tg.Secuiesc rezultat din încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2014, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 7/2015 privind
modificarea Hotărârii nr. 4/2015 privind utilizarea în anul 2015 a excedentului anual al bugetului
general al Municipiului Tg.Secuiesc rezultat din încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, cu
16 voturi pentru.
În cadrul punctului 2 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
preluării ca venit la bugetul local al excedentului rezultat din execuția bugetelor finanțate din
venituri proprii pe anul 2014.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea preluării ca venit la bugetul local al excedentului rezultat din execuția
bugetelor finanțate din venituri proprii pe anul 2014, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr.
8/2015 privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ din
municipiul Târgu Secuiesc, cu 16 voturi pentru.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar prezintă
proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul
2015.
În continuare pe marginea propiectlui de hotărâre s-au înscris şi au luat cuvântul
consilierii:
Dl. Kelemen Andrei arată că se poate constata în anexă că spitalul municipal la cheltuieli
figurează cu suma de peste 12 milioane de lei iar la venituri cu doar 11 milioane de lei. Diferenţa de
sumă încă nu este acoperită. Cheltuielile sunt mai ridicate datorită majorării salariilor conform
legislaţiei adoptate însă sumele nu au fost asigurate pentru acoperirea acestor cheltuieli. Roagă
consiliul local ca în cursul acestui an să sprijine spitalul municipal cu asfaltarea parcării amenajate
în curtea spitalului. Arată că parcarea a fost amenajată din forţe proprii, ar mai fi nevoie doar de
asfaltarea acesteia ceea ce însă nu se poate realiza din fonduri proprii. La ora actuală de la consiliul
local primesc 130.000 de lei care completat cu suma primită şi de la Consiliul judeţean acoperă în
mare parte cheltuielile cu apă potabilă. Pentru asfaltarea parcării ar fi nevoie de cca. 86.000 lei şi îşi
exprimă speranţa că Consiliul local va sprijini spitalul cu terminara lucrărilor de amenajare a
parcării.
Dl. Szigethy Kálmán arată că are o nemulţumire în ceea ce priveşte bugetul local şi
întreabă Liceul Bod Péter de ce a primit sumă mult mai mică faţă de celelalte instituţii de
învăţământ. Deasemenea arată că este binevenit faptul că sumele provenite din bugetul central nu
mai sunt redistribuite de către Consiliul judeţean, astfel şi municipiul Târgu Secuiesc a primit o
sumă mai mare faţă de anii precedenţi.
Dl. Taierling Johann arată că la autorităţi executive sunt prevăzute o serie de cheltuieli cu
care nu poate fi de acord. De exemplu nu ştie de ce sa prevăzut suma de 200.000 de lei pentru
cheltuieli cu reclame sau la ce se va cheltui suma de 300.000 lei prevăzut la capitolul alte cheltuieli.
Deasemenea consideră că suma de 96.000 de lei prevăzut la cheltuielile cu protocol este exagerat de
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mult. La alte servicii şi cheltuieli fugurează suma de 450.000 lei care nu se poate şti la ce va cheltui
în mod concret.
Dl. primar răspunde la întrebări şi arată că nu din cauza Consiliului judeţean au primit
sume mai mari sau mai mici nici până la ora actuală. Datorită schimbării legislaţiei se poate spune
că este prima dată când faptul că Târgu Secuiesc care are rangul de municipiu este avantajat.
Conform legii pentru municipii suma minimă prevăzută este 20 milioane de lei iar dacă consiliile
locale realizează din taxe şi impozite sume mai mici, aceasta se completează din bugetul central
până la suma prevăzută de lege. Dacă vor semna contractul cu Ministerul dezvoltării pentru
reabilitarea unor străzi atunci vor rezolva din suma primită şi parcarea din curtea spitalului
municipal. Având în vedere faptul că bugetul instituţiilor de învăţământ este stabilit în funcţie de
numărul elevilor nu crede că Liceul Bod Péter ar fi primit sumă mai mică. Anul trecut tocmai Liceul
Bod Péter a primit sume mai mari pentru renovarea clădirilor şi pentru construirea unei grădiniţe,
este adevărat însă că din motive obiective suma a fost redistribuită deoarece planul construirii
grădiniţei a fost schimbat. În fiecare an suma alocată din buget se repartizează la o singură instituţie
de învăţământ din motivul că astfel fiecare instituţie poate realiza lucrări de renovare mai mari decât
dacă fiecare instituţie ar primii sume mult mai mici în egală măsură. În ceea ce priveşte
nemulţumirile arătate de dl. consilier Taierling Johann arată că din suma alocată pentru reclame sunt
acoperite materialele informative şi/sau afişele tuturor instituţiilor de învăţământ. Deasemenea
suma prevăzută pentru protocol este mult mai mică faţă de anii precedenţi şi aici trebuie menţionat
faptul că la acest capitol intră şi cheltuielile cu masa şi cazarea delegaţiilor din oraşele înfrăţite care
vizitează oraşul cu ocazia sărbătorilor organizate de consiliul local. Arată că dl. consilier a avut
exact acelaşi nemulţumiri şi la adoptarea bugetului de anul trecut, însă aceste cheltuieli sunt reale.
Precizează faptul că în fiecare an se fac controale de către Curtea de conturi şi dacă ar fi fost cazuri
de nereguli acestea erau trecute în procesele verbale întocmite.
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul
de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2015,
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 9/2015 privind aprobarea bugetului general al
municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2015, cu 15 voturi pentru şi o abţinere (Taierling Johann).
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar prezintă proiectul
de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei, al statelor de funcţii al aparatului de specialitate al
primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabil pe anul 2015.
În expunerea sa dl. primar arată că având în vedere faptul că activitatea serviciului
gospodăriei comunale este controlat de către dl. viceprimar a propus ca acest servciciu să fie trecut
şi în organigramă în subordinea viceprimarului, propunere care a fost aprobată şi la şedinţa Comisiei
pentru economie şi administrarea publică.
Supus la vot de către preşedintele de şedinţă această modificarea a fost acceptată cu 16
voturi pentru.
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul
de hotărâre modificat cu privire la aprobarea organigramei, al statelor de funcţii al aparatului de
specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc,valabil pe
anul 2015, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 10/2015 cu privire la aprobarea
organigramei, al statelor de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice
al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc,valabil pe anul 2015, cu 16 voturi pentru.
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar prezintă
proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 3/2014 privind închirierea prin licitaţie publică
deschisă a unor spaţii din incinta Sălii Polivalente.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind modificarea HCL nr. 3/2014 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a
unor spaţii din incinta Sălii Polivalente, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 11/2015
privind modificarea HCL nr.3/2014 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unor spaţii
din incinta Sălii Polivalente te, cu 16 voturi pentru.
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar prezintă
proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 5/2011 privind vânzare prin licitaţie publică
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deschisă unui imobil compus din două parcele de teren fără construcţie proprietatea privată a
municipiului situat în str. Curtea 47 nr. 3.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind modificarea HCL nr. 5/2011 privind vânzare prin licitaţie publică deschisă unui
imobil compus din două parcele de teren fără construcţie proprietatea privată a municipiului situat
în str. Curtea 47 nr. 3., Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 12/2015 privind modificarea
HCL nr. 5/2011 privind vânzare prin licitaţie publică deschisă unui imobil compus din două parcele
de teren fără construcţie proprietatea privată a municipiului situat în str. Curtea 47 nr. 3, cu 16
voturi pentru.
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar prezintă proiectul
de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 91/2014 privind impozitele şi taxele locale
pe anul 2015.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 91/2014 privind impozitele şi taxele locale pe
anul 2015, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 13/2015 privind modificarea şi completarea
HCL nr. 91/2014 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2015, cu 16 voturi pentru.
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar prezintă
proiectul de hotărâre privind soluţionarea cererii de cumpărare a unei locuinţei de numita Szabó
Erzsébet.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind soluţionarea cererii de cumpărare a unei locuinţei de numita Szabó Erzsébet,
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 14/2015 privind soluţionarea cererii de cumpărare a
unei locuinţei de numita Szabó Erzsébet, cu 16 voturi pentru.
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar prezintă proiectul
de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINŢE INDIVIDUALE
STRADA DOMOKOS PÁL PÉTER” din municipiul Târgu Secuiesc.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINŢE INDIVIDUALE
STRADA DOMOKOS PÁL PÉTER” din municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând
astfel Hotărârea nr. 15/2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINŢE
INDIVIDUALE STRADA DOMOKOS PÁL PÉTER” din municipiul Târgu Secuiesc, cu 16 voturi
pentru.
Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar prezintă
proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru
persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2015.
Dl. Kelemen Andrei propune ca la supravegherea efectuării lucrărilor la spitalul
municipal să fie trecut pe lângă dl. Ivácson Csaba şi dl. Szolga Andrei având în vedere faptul că el
cunoaşte persoanele care trebuie să efecueze munci în folosul comunităţii.
Supus la vot propunerea a fost acceptată cu 16 voturi pentru.
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul
de hotărâre cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele
apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2015, Consiliul local
adoptând astfel Hotărârea nr. 16/2015 cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes
local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul
2015, cu 16 voturi pentru.
Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar prezintă proiectul
de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării unui apartament cu două camere (str. Cernatului nr.
33 ap. 9) ca locuinţă de serviciu.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre cu privire la aprobarea repartizării unui apartament cu două camere (str. Cernatului nr. 33
ap. 9) ca locuinţă de serviciu, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 17/2015 cu privire la
aprobarea repartizării unui apartament cu două camere (str. Cernatului nr. 33 ap. 9) ca locuinţă de
serviciu, cu 16 voturi pentru.
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Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi în cadrul căruia domnul primar prezintă proiectul
de hotărâre privind actualizarea Devizului general în urma încheierii contractelor de achiziţie
publică la investiţia „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 actualizarea Devizului general în urma încheierii contractelor de achiziţie publică la
investiţia „Modernizarea structurii inclusiv reţele tehnico-edilitare str. Gării şi str. Molnár Józsiás”
Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 18/2015 privind actualizarea Devizului
general în urma încheierii contractelor de achiziţie publică la investiţia „Modernizarea structurii
inclusiv reţele tehnico-edilitare str. Gării şi str. Molnár Józsiás” 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. Balázs József Attila arată că în str. Papp Mihály există 3 gospodării unde există
canalizare dar ar fi bine dacă în cadrul proiectului de reabilitarea a reţelelor de apă potabilă cele 3
gospodării să fie racordate şi la reţeaua de alimentare cu apă potabilă.
Dl. primar arată că se va interesa şi dacă este posibil vor rezolva situaţia.
Dl. Rákosi János arată că ar trebui verificat activitatea firmei City Parking. În ultima
vreme au vopsit din propria iniţiativă locuri cu oprirea interzisă, altele decât cele discutate, iar în
cazul opririi autovehiculelor la acele locuri aplică blocarea acestora pe baza contractului încheiat cu
Primăria municipiului ceea ce consideră că este incorect. Ar trebui regândit acel contract şi inclus ca
50% din sumele adunate din deblocarea autovehiculelor să fie plătit de către agentul economic
consiliului local deoarece redevenţa plătită este stabilit la un nivel minim ori agentul economic nu
realizează venitul din vânzarea de abonamente ci din taxele plătite pentru debolcarea
autovehiculelor. În contract sunt prevăzute cazurile în care contractul poate fi modificat sau chiar
desfăcut. Propune alcătuirea unei comisii din partea consiliului local care ar analiza situaţia la faţa
locului.
Dl. Kelemen Andrei arată că într-adevăr în ultima vreme nu se respectă nici perioada de
aşteptare de 10 minute şi autovehiculul este blocat.
Dl. Hegedűs Ferenc propune ca fiecare consilier să concretizeze în scris neregulile
constatate în activitatea agentului economic după care să se discute eventualele soluţii care ar putea
fi luate pentru rezolvarea situaţiei.
Dl. Taierling Johann arată că nu există subiect de discuţie doarece toată activitatea de
blocare al autovehiculelor este nelegală iar acest fapt o va dovedi şi la tribunal.
Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte pentru
participare şi declară închise lucrările şedinţei.
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