
 
P R O C E S   V E R B A L   NR. 5/2015 

 
Încheiat azi 26 martie 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. 213/2015. 

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, Barta Vilmos, Kelemen Andrei, Györke Cristina-Denisa, Hegedűs Ferenc 
şi Szabó István. 

Lipseşte nemotivat domnul consilier Taierling Johann. 
De asemenea la şedinţă mai participă: domnul primar Bokor Tiberiu, domnul Zátyi Andrei 

secretarul municipiului, dl. Zonda Balázs, directorul SC Gosp Com SRL responsabilii săteşti, şefii de 
compartimente şi reprezentanţii mas-media. 

Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local sunt publice. 
Întrucât preşedintele de şedinţă dl. Taierling Johann lipsește nemotivat la al doilea ședință de 

consiliu, se solicită propuneri pentru alegerea unui preşedinte de şedinţă, care să conducă şedinţele 
consiliului local în următoarele 3 luni. 

Este propus dl. Ilyés Botond, 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. 22/2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, 

în persoana consilierului Ilyés Botond, cu 16 voturi pentru. 
Preşedintele şedinţei invită pe dl. secretar să prezinte procesele verbale nr. 3 şi 4 din data de  5 

februarie respectiv 9 martie 2015. 
Dl. secretar prezintă procesele verbale. 
Nefiind observaţii preşedintele şedinţei supune la vot procesele verbale, care au fost aprobate cu 

15 voturi pentru, cel propus se abţine de la vot. 
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 adoptarea contului de execuţie a bugetului general al 

municipiului  Târgu Secuiesc  pe trimestrul IV  2014 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Gosp-Com 

SRL Târgu Secuiesc pe anul 2015 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii păsunilor  aflate în proprietatea privată a 

pmunicipiului Târgu Secuiesc 
5. Proiect de hotărâre privind  numirea  comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ privind 

achiziţiile publice pe anul 2015 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu 

Secuiesc, valabil de la 1 februarie 2015.  
7. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 

al municipiului Târgu Secuiesc 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 

municipiului Târgu Secuiesc 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării  proiectului „Extinderea sistemelor de apă 

şi apă uzată în localităţile aparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna, 
Întorsura Buzăului” 

10. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului „Extinderea sistemelor de apă şi 
apă uzată în localităţile aparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna, 
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Întorsura Buzăului” a terenurilor pe care se vor efectua lucrările de investiţii prevăzute în proiect pentru 
municipiuluiTârgu Secuiesc 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne  în 
valoare de 1.900.000 lei 

12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea “Tabelului nominal cu ordinea de prioritate” a 
cererilor de locuinţe, valabil pe anul 2015 

13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea listei manifestărilor culturale şi sportive în aer 
liber, pe teritoriul municipiului Târgu Secuiesc, în anul 2015 

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 aprobarea repartizării unei 
locuinte din fondul locativ de stat, din afara  Tabelului nominal cu ordinea de  prioritate. 

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 cu privire la rectificarea bugetului  general  al municipiului  Târgu 

Secuiesc  pe anul 2015 
2. Proiect de hotărâre cu privire la adoptarea contului de execuţie a bugetului general al 

municipiului  Târgu Secuiesc  pe trimestrul IV  2014 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Gosp-Com 

SRL Târgu Secuiesc pe anul 2015 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii păsunilor  aflate în proprietatea privată a 

pmunicipiului Târgu Secuiesc 
5. Proiect de hotărâre privind  numirea  comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ privind 

achiziţiile publice pe anul 2015 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu 

Secuiesc, valabil de la 1 februarie 2015.  
7. Proiect de hotărâre privind actualizarea   inventarului bunurilor care aparţin domeniului 

public al municipiului Târgu Secuiesc 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 

municipiului Târgu Secuiesc 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării  proiectului „Extinderea sistemelor de apă 

şi apă uzată în localităţile aparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna, 
Întorsura Buzăului” 

10. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului „Extinderea sistemelor de apă şi 
apă uzată în localităţile aparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna, 
Întorsura Buzăului” a terenurilor pe care se vor efectua lucrările de investiţii prevăzute în proiect pentru 
municipiuluiTârgu Secuiesc 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne  în 
valoare de 1.900.000 lei 

12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea “Tabelului nominal cu ordinea de prioritate” a 
cererilor de locuinţe, valabil pe anul 2015 

13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea listei manifestărilor culturale şi sportive în aer 
liber, pe teritoriul municipiului Târgu Secuiesc, în anul 2015 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuinte din fondul locativ de stat, din 
afara  Tabelului nominal cu ordinea de  prioritate 

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 cu privire la rectificarea bugetului  

general  al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2015. 
Dl. Lukács László întreabă care este capitolul modificat. 
Dl. Primar răspunde la întrebare și arată că la capitolul investiții au introdus suma pentru 

cofinanțarea unui proiect finanțat de UE. 
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 
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local adoptând astfel Hotărârea nr. 23/2015 cu privire la rectificarea bugetului  general  al municipiului  
Târgu Secuiesc  pe anul 2015, cu 16 voturi pentru. 

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

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de hotărâre 
cu privire la adoptarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe trimestrul 
IV  2014, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 24/2015 cu privire la adoptarea contului de execuţie a 
bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe trimestrul IV  2014, cu 16 voturi pentru. 

În cadrul punctului 3 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea  bugetului 
de venituri şi cheltuieli al S.C. Gosp-Com SRL Târgu Secuiesc pe anul 2015. 

Dl. Balázs József Attila întreabă dacă societatea are în inventar autorurism. 
Dl. Lukács László întreabă în care anexă figurează suma prevăzută pentru investiții. 
Dl. Zonda Balázs, directorul societății răspunde la întrebări și arată că au în inventar un 

autoturism iar suma de 90.000 lei prevăzut pentru investiții este trecut atât în anexa nr 5 cât și separat în 
anexa nr. 9. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Gosp-Com SRL Târgu Secuiesc pe anul 
2015, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 25/2015 privind aprobarea  bugetului de venituri şi 
cheltuieli al S.C. Gosp-Com SRL Târgu Secuiesc pe anul 2015, cu 16 voturi pentru. 

În cadrul punctului 4 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii 
păsunilor  aflate în proprietatea privată a pmunicipiului Târgu Secuiesc. 

Dl. Lukács László arată că chiriașii pășunilor din zona Târgu Secuiesc și Lunga doresc să poarte 
discuții în legătură cu taxa de închiriere deoarece consideră că este prea mare având în vedere că subvenția 
primită de la APIA este mult mai mică pentru pășunile din zona de șes față de cel de munte. 

Dl. Primar arată că va trebui să aștepte normele metodologice la legislația actuală deoarece se 
pare că pășunile vor putea fi închiriate numai pentru personae fizice și nu și pentru personae juridice.  

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea închirierii păsunilor  aflate în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 26/2015 privind aprobarea închirierii păsunilor  aflate în 
proprietatea privată a pmunicipiului Târgu Secuiesc, cu 16 voturi pentru. 

În cadrul punctului 5 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind  numirea  comisiilor 
pentru evaluarea ofertelor de preţ privind achiziţiile publice pe anul 2015. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de hotărâre 
privind  numirea  comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ privind achiziţiile publice pe anul 2015, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 27/2015 privind  numirea  comisiilor pentru evaluarea ofertelor 
de preţ privind achiziţiile publice pe anul 2015, cu 16 voturi pentru. 

În cadrul punctului 6 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea  statului de 
funcţii al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, valabil de la 1 februarie 2015. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de hotărâre 
privind aprobarea  statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, valabil de la 1 februarie 2015, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 25/2015 privind aprobarea  statului de funcţii al Spitalului 
municipal Târgu Secuiesc, valabil de la 1 februarie 2015, cu 16 voturi pentru. 

În cadrul punctului 7 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind actualizarea   
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de hotărâre 
privind actualizarea   inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 29/2015 privind actualizarea   inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc, cu 16 voturi pentru. 

În cadrul punctului 8 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc. 

Dl. Szigethy Kálmán arată că diferența de valoare între anumite imobile este mult prea mare. Nu 
știe cine a făcut evaluarea dar nu este corect ca în centru valoarea unui imobil să fie de numai 5 Euro/mp iar 
la marginea orașului de 32 de Euro/mp. 

Dl. Balázs József Attila arată că situația juridică nu apare la fiecare imobil și întreabă care este 
explicația. 

Dl. Primar răspunde la întrebări și arată că diferența de valoare a imobilelor se datorează faptului 
că au fost preluate în contabilitate în perioade diferite la prețul lor actual. Precizează însă că este vorba de 
valoare de inventar și nu de piață. Dacă ar urma să se scoată la licitație vânzarea oricărui imobil ar trebui să 
se facă o nouă evaluare pentru a stabili prețul de pornire la licitație. Situația juridică nu apare la fiecare 
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imobil având în vedere faptul că până la ora actuală nu a existat un inventar și aceste imobile vor fi trecute în 
CF după adoptarea prezentei hotărâri. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Târgu 
Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 30/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc, cu 15 voturi pentru și o abținere (Balázs József 
Attila). 

În cadrul punctului 9 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanţării  
proiectului „Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în localităţile aparţinătoare municipiilor Sfântu 
Gheorghe, Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna, Întorsura Buzăului”. 

Dl. Rákosi János întreabă dacă perioada de 8 luni va fi de ajuns pentru finalizarea lucrărilor de 
reabilitare. 

Dl. Primar răspunde la întrebare și arată că este rezervat în cee ce privește faptul că vor termina 
în 8 luni toate lucrările, însă în toate proiecte perioada este același. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea cofinanţării  proiectului „Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în localităţile 
aparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna, Întorsura Buzăului”, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 31/2015 privind aprobarea cofinanţării  proiectului „Extinderea 
sistemelor de apă şi apă uzată în localităţile aparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi 
oraşelor Covasna, Întorsura Buzăului”, cu 16 voturi pentru. 

În cadrul punctului 10 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziţia 
proiectului „Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în localităţile aparţinătoare municipiilor Sfântu 
Gheorghe, Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna, Întorsura Buzăului” a terenurilor pe care se vor efectua 
lucrările de investiţii prevăzute în proiect pentru municipiuluiTârgu Secuiesc. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de hotărâre 
privind punerea la dispoziţia proiectului „Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în localităţile 
aparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna, Întorsura Buzăului” a 
terenurilor pe care se vor efectua lucrările de investiţii prevăzute în proiect pentru municipiuluiTârgu 
Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 32/2015 privind punerea la dispoziţia proiectului 
„Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în localităţile aparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu 
Secuiesc şi oraşelor Covasna, Întorsura Buzăului” a terenurilor pe care se vor efectua lucrările de investiţii 
prevăzute în proiect pentru municipiuluiTârgu Secuiesc, cu 16 voturi pentru. 

În cadrul punctului 11 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
contractării unei finanţări rambursabile interne  în valoare de 1.900.000 lei. 

Dl. Szigethy Kálmán arată că consilierii grupării politice PCM-MPP au votat până la ora actuală 
aproape toate hotărârile inițiate de dl. primar deoarece au promis că vor fi o opoziție constructivă însă nu 
înțeleg de ce ar trebui contractat un nou împrumut bancar dacă la începutul anului au primit din bugetul de 
stat mai mulți bani în bugetul local, care echivalează aproape cu suma care ar urma să se împrumute. Până la 
ora actuală nu au renovat nici străzi așa că nu înțelege atunci la ce se va cheltui acel plus din bugetul local. 

Dl. Balázs József Attila arată că consilierii grupării politice PCMT-EMNP nu susțin deloc acest 
proiect de hotărâre deoarece orașul are încă două împrumuturi bancare iar contractarea unui nou împrumut 
bancar ar fi iresponsabilitate. Teoretic suma necesară pentru parcul industrial ar trebui să existe în bugetul 
local deoarece au primit mai mulți bani în buget. Dacă nu, se pot regrupa sumele de la capitolul reclame, 
publicitate și protocol unde a fost prevăzut aproape 4 miliarde de lei vechi. 

Dl. Primar arată că nu știe despre ce sume în plus vorbesc consilierii. Suma primită din bugetul 
central exista și în anii precedenți cu diferența ca până anul acesta a fost alocată de către Consiliul județean. 
Diferența de sumă nu este așa mare, este vorba de cca. 400.000 de lei în plus. Celelalte sume primite în plus 
sunt pentru cofinanțarea diferitelor proiecte și pot fi cheltuite doar pentru scopuri pentru care au fost alocate. 
Bugetul local a fost aprobat la începutul anului de către consilierii locali ori suma necesară cofinanțării 
lucrărilor de executare pentru al doilea parc industrial nu era prevăzut. Este de acord dacă consilierii nu vor 
un nou împrumut bancar însă atunci tot ei va trebui să decidă de unde să se regrupeze suma necesară pentru 
parcul industrial deoarece numai de la capitolul investiții sau de la instituțiile de învățământ va fi posibil. 
Este o problemă și faptul că pentru lucrările de extindere a rețelelor de apă potabilă în satele aparținătoare 
trebuie să se găsească sursă pentru 82.000 lei pentru cofinanțare. Amintește pe domnii consilieri că la 
începutul mandatului a întrebat dacă doresc terminarea celor două parcuri industriale deoarece era și este de 
părere că pentru un oraș mic ca Târgu Secuiesc era suficient un singur parc. Au răspuns atunci că dacă au 
început și au câștigat proiectul pentru ambele parcuri industriale trebuie finalizat. Vor putea renunța și acum 
la terminarea parcului dar vor pierde suma alocată de EU iar sumele cheltuite până la ora actuală vor trebui 
restituite. 
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Dl. Szigethy Kálmán arată că nu înțelege de ce ar trebui regrupată suma de la alte capitole când 
practic au primit din bugetul central mai mult exact cu suma necesară. 

Dl. Bartha Vilmos arată că având în vedere neînțelegerile în ceea ce privește bugetul local ar fi 
bine ca consilierii să fie informați și să discute eventualele posibilități de finanțare, iar adoptarea hotărârii să 
fie amânată până atunci. 

Dl. Lukács László arată că este de accord cu amânarea hotărârii deoarece în momentul de față 
oricum nu ar putea vota. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot propunerea dl.-
ui Bartha Vilmos de a amâna hotărârea la o altă ședință de consiliu, propunere care a fost acceptată cu 13 
voturi pentru, 1 vot împotrivă și 2 abțineri. 

În cadrul punctului 12 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
“Tabelului nominal cu ordinea de prioritate” a cererilor de locuinţe, valabil pe anul 2015. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de hotărâre 
cu privire la aprobarea “Tabelului nominal cu ordinea de prioritate” a cererilor de locuinţe, valabil pe anul 
2015, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 33/2015 cu privire la aprobarea “Tabelului nominal cu 
ordinea de prioritate” a cererilor de locuinţe, valabil pe anul 2015, cu 16 voturi pentru. 

În cadrul punctului 13 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea listei 
manifestărilor culturale şi sportive în aer liber, pe teritoriul municipiului Târgu Secuiesc, în anul 2015. 

Dl. Rákosi János propune ca perioada târgului de iarnă să fie prelungit până la 31 decembrie. 
Supus la vot de către președintele de ședință propunerea a fost acceptată cu 16 voturi. 
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 

hotărâre cu privire la aprobarea listei manifestărilor culturale şi sportive în aer liber, pe teritoriul municipiului 
Târgu Secuiesc, în anul 2015, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 34/2015 cu privire la aprobarea 
listei manifestărilor culturale şi sportive în aer liber, pe teritoriul municipiului Târgu Secuiesc, în anul 2015, 
cu 16 voturi pentru. 

În cadrul punctului 14 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
repartizării unei locuinte din fondul locativ de stat, din afara Tabelului nominal cu ordinea de  prioritate. 

Dl. Balázs József Attila arată că este îmbucurător faptul că pot vota astăzi de repartizarea 
locuinței pentru această familie. Arată că este vorba de o mamă cu 6 copii care urma să fie evacuat din 
locuință din cauza cheltuielilor de regie acumulat în mai mulți ani. Presa locală nu a prezentat cazul în mod 
corect deoarece chiar dacă au plătit suma datorată către SC Gosp Com SRL, asociația care a ajutat a plătit din 
fonduri proprii deoarece nu au reușit să strângă suma necesară în întregime. Roagă pe consilieri ca fiecare 
după posibilități să ajute asociația pentru a putea reface propriile fonduri. 

Dl. Bartha Vilmos arată că este binevenită orice asemenea inițiativă și ar fi bine ca atât astfel de 
asociații cât și sfera civică să țină legătura cu Comisia pentru sănătate și protecția socială pentru a putea 
împeună să prevină din timp astfel de cazuri. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuinte din fondul locativ de stat, din afara  Tabelului nominal 
cu ordinea de  prioritate, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 35/2015 privind aprobarea repartizării 
unei locuinte din fondul locativ de stat, din afara  Tabelului nominal cu ordinea de  prioritate, cu 16 voturi 
pentru. 

La Capitolul B – Diverse – la pct. 1 „Întrebări şi interpelări” după ce s-au înscris, au luat cuvântul: 
Dl. Primar arată că în legătură cu situația ivită cu parcarea cu plată și activitatea societății City 

Parking ar fi dorit să primescă motivarea Curţii de Apel Braşov, pentru a putea discuta în mod concret despre 
hotărârea judecătorească cu care au fost suspendate hotărârile consiliului local. Având în vedere faptul că 
urmează să se întâlnească cu conducerea societății City Parking ar dori ca Consiliul local să formuleze un 
acord în principiu pe care să-l prezinte. Roagă pe dna Toth Csilla, consilier juridic în cadrul Primăriei 
municipiului să prezinte posibilitățile existente. 

D.na Toth Csilla arată că obiectul procesului a fost anularea hotărârilor consiliului local și nu al 
contractului încheiat cu SC City Parking. Există în acest sens un alt proces care este în curs. Anulare unei 
hotărâri de consiliu nu atrage după sine și anularea unui contract de achiziție. Există cazuri precedente când 
chiar tribunalul a hotărât că un contract încheiat rămâne valabil chiar dacă hotărârea pe baza căreia a fost 
încheiat a fost anulat. În ceea ce privește societatea, conducerea acesteia este de părere că au un contract 
valabil, societatea nici măcar nu a fost parte în procesul amintit, deci nu-i este opozalilă. Se poate desface 
contractul unilateral ceea ce va conduce cu siguranță la un alt proces prin care sociatatea va cere despăgubiri. 
Deasemenea se poate aștepta ca Judecătoria să pronunțe în procesul în curs care vizează anularea contractului 
sau se poate discuta cu reprezentanții societății pentru a se înțelege pe cale amiabilă. 

Dl. Balázs József Attila arată că există hotărâre judecătorească definitivă prin care hotărârile 
consiliului local au fost anulate, astfel nu prea există despre ce să discute. Este evident că societatea va trebui 
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să înceteze activitatea și să plece. Având în vedere faptul că centrul orașului este o zonă de monument istoric 
la amplasarea aparatelor de taxare ar fi trebuit să aibă și o serie de avize și certificate de construcție ceea ce 
nu crede că a avut. Trebuie discutat de faptul ce este de făcut pentru a respecta hotărârea judecătorească 
definitivă. 

Dl. Szigethy Kálmán arată că nu se știe ce va conține motivarea. Probabil doar blocarea 
autovehicolelor este nelegal ori în aceste condiții dacă societatea nu mai dorește să continue activitatea se va 
putea desface contractul. 

Dl. Lukács László arată că este de părere că trebuie așteptat până vor primi motivarea hotărârii. 
Pâna atunci domnul primar poate discuta cu conducerea societății pentru a afla care este părerea lor și în ce 
condiții ar continua activitatea sau ar fi de accord cu desfacerea contractului. După analizarea situației vor 
putea discuta din nou pentru a decide soluția ceea mai bună. 

Dl. Rákosi János arată că contractual ar putea fi desfăcut unilateral și pentru obligațiile prevăzute și 
asumate în contract de către societate dar care nu au fost respectate. 

Dl. Kelemen Andrei este deasemenea de părere că trebuie așteptat motivarea. Arată că cine a 
achitat taxa de 1 leu pentru parcare nu a avut niciodată problemă cu societatea care bloca autovehicolele. 

Dl. Hegedűs Ferenc arată că dl. Kelemen are dreptate. Trebuie gândit că odată cu introducerea 
parcării cu plată sa făcut ordine în centrul orașului, iar prin interzicerea activității societății vor sprijinii 
tocmai pe aceea categorie de populație care nu au vrut să plătească taxa de 1 leu pentru parcare.  

Dl. Ilyés Botond arată că regulamentul trebuia aplicat în mod cinstit pentru că unele autovehicule 
au fost blocate după 5 minute de staționare însă erau cazuri când altele au parcat fără plată și fără să fie 
blocate ore întregi. 

Dl. Balázs József Attila arată că ar fi bine montarea indicatoarelor pentru limitarea vitezei în str. 
Fortyogó. 

Dl. Rákosi János arată că gardul la izvorul Fortyogó a fost distrus și ar trebui schimbat. 
Deasemenea arată că str. Körösi Csoma Sándor ar trebui reparat de către firma executantă înainte ca termenul 
de garanție să expire. 

Dl. Szabó István arată că din grădina de lângă spitalul municipal sa furat deja o parte din gardul 
existent și ar trebui luate măsuri pentru a preveni furtul în continuare. 

Dl. Kelemen Andrei roagă pe domnul primar să urgenteze în scris localitățile apropiate pentru 
adoptarea hotărârii pentru înființarea asociației care ar ajuta spitalul municipal. Deși consiliul local din Târgu 
Secuiesc a adoptat hotărârea privind înființarea asociației, spitalul nu a primit încă nici o sumă. 

Dl. Primar arată că au luat deja legătura cu executantul care a efectuat lucrările pe str. Körösi 
Csoma Sándor și dacă va permite vremea vor reface în cel mai scurt timp posibil. În ceea ce privește 
înființarea asociaței pentru sprijinirea spitalului municipal arată că sunt două localități unde încă nu au 
adoptat hotărârea dar a purtat discuții cu primarii localităților și au promis că vor adopta în ședința conslilului 
local din luna aprilie. 

Solicitând cuvântul care este acordat de către președintele de ședință, dl. secretar Zátyi Andrei 
roagă pe consilieri să depună cât mai urgent raportul anual de activitate pentru 2014. 
               Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte pentru 
participare şi declară închise lucrările şedinţei. 

     
 
         PREŞEDINTE                      SECRETAR 
            Ilyés Botond                                              Zátyi Andrei 
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