P R O C E S V E R B A L NR. 6/2015
Încheiat azi 30 aprilie 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.
269/2015. 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, , Barta Vilmos, Kelemen Andrei, Taierling Johann,
Györke Cristina-Denisa, Hegedűs Ferenc şi Szabó István.
Lipseşte nemotivat domnul consilier Veres Botond-Géza.
De asemenea la şedinţă mai participă: domnul primar Bokor Tiberiu, domnul
Zátyi Andrei secretarul municipiului, responsabilii săteşti, şefii de compartimente şi
reprezentanţii mas-media.
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local sunt publice.
Preşedintele şedinţei invită pe dl. secretar să prezinte procesul verbal nr. 5 data de
26 martie 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 repartizarea profitului pe anul 2014 precum şi
a profitului rămas nerepartizat din anul 2013 al S.C. New Fashion S.A.
3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului primar
Bokor Tiberiu pentru şedinţa AGA al Societăţii NEW FASHION SA din data de 4 mai 2015
4. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Târgu
Secuiesc, prin Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc şi Asociaţia Sportivă KSE,
secţia tenis, în vederea exploatării şi întreţinerii bazei sportive cuprinzând terenul de tenis,
situat în municipiul Târgu Secuiesc, Parcul Molnár Józsiás
6. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare operativă
directă asupra imobilului proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc
7. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea taxei speciale, pentru ocuparea
domeniului public, cu ocazia organizării “ Zilelor sportive KSE 2015”
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile
interne în valoare de 1.900.000 lei
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9. Proiect de hotărâre cu privire la constituirea Grupului de lucru local pentru
problemele romilor şi aprobarea Planului local de acţiune privind incluziunea minorităţii
rome
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 dacă bugetul se modifică și la capitolul de venituri.
Dl. Primar răspunde la întrebare și arată că la capitolul venituri suma se modificp
cu 9.500 de lei.
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. 36/2015 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
repartizarea profitului pe anul 2014 precum şi a profitului rămas nerepartizat din anul 2013
al S.C. New Fashion S.A.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre cu privire la repartizarea profitului pe anul 2014 precum şi a profitului
rămas nerepartizat din anul 2013 al S.C. New Fashion S.A, Consiliul local adoptând astfel
Hotărârea nr. 37/2015 cu privire la repartizarea profitului pe anul 2014 precum şi a
profitului rămas nerepartizat din anul 2013 al S.C. New Fashion S.A, cu 16 voturi pentru.
În cadrul punctului 3 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind
acordarea unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţa AGA al
Societăţii NEW FASHION SA din data de 4 mai 2015.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu
pentru şedinţa AGA al Societăţii NEW FASHION SA din data de 4 mai 2015, Consiliul
local adoptând astfel Hotărârea nr. 38/2015 privind acordarea unui mandat special domnului
primar Bokor Tiberiu pentru şedinţa AGA al Societăţii NEW FASHION SA din data de 4
mai 2015, cu 16 voturi pentru.
În cadrul punctului 4 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind
acceptarea unei donații.
Dl. Taierling Johann întreabă cum va funcționa adăpostul pentru câini.
Dl. Balázs József Attila arată că este de părere că dacă se acceptă donația oferită,
se poate aștepta ca Asociația va pretinde ca dreptul de funcțioanre al adăpostului să li se
confere lor. Întreabă în aceste condiții cine va decide cheltuielile de funcționare. Consideră
că Primăria municipiului ar trebui să se ocupe de funcționarea adăpostului deoarece astfel ar
știe în mod concret cheltuielile ivite cu funcționare.
Dl. Primar arată că există mai multe posibilități pentru a pune în funcțiune
adăpostul pentru câini însă despre aceasta vor discuta concret la ședința viitoare al
consiliului local, la ședința în curs trebuie acceptat doar donația oferită de către Asociația
Pentru protecția Animalelor Benji.
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre privind acceptarea unei donații, Consiliul local adoptând astfel
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Hotărârea nr. 39/2015 privind acceptarea unei donații, cu 15 voturi pentru și o abținere
(Ilyés Botond).
În cadrul punctului 5 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind
aprobarea asocierii între municipiul Târgu Secuiesc, prin Consiliul Local al municipiului
Târgu Secuiesc şi Asociaţia Sportivă KSE, secţia tenis, în vederea exploatării şi întreţinerii
bazei sportive cuprinzând terenul de tenis, situat în municipiul Târgu Secuiesc, Parcul
Molnár Józsiás.
Dl. Szigethy Kálmán întreabă de ce se încheie contractul pentru 2 ani, fiind vorba
despre un sport sezonal pe timp de iarnă oricum nu se poate exploata.
Dl. Rákosi János arată că ar fi dorit să fie cineva prezent și din partea Asociației
Sportive pentru a asculta părerea lor.
Dl. Primar arată că Asociația Sportivă a fost cel care a solicitat încheierea
contractului pe 2 ani, chiar dacă pe timp de iarnă terenul de tenis nu este exploatat.
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Târgu Secuiesc, prin
Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc şi Asociaţia Sportivă KSE, secţia tenis, în
vederea exploatării şi întreţinerii bazei sportive cuprinzând terenul de tenis, situat în
municipiul Târgu Secuiesc, Parcul Molnár Józsiás, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea
nr. 40/2015 privind aprobarea asocierii între municipiul Târgu Secuiesc, prin Consiliul
Local al municipiului Târgu Secuiesc şi Asociaţia Sportivă KSE, secţia tenis, în vederea
exploatării şi întreţinerii bazei sportive cuprinzând terenul de tenis, situat în municipiul
Târgu Secuiesc, Parcul Molnár Józsiás, cu 16 voturi pentru.
În cadrul punctului 6 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind
retragerea dreptului de administrare operativă directă asupra imobilului proprietatea privată
a municipiului Târgu Secuiesc.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare operativă directă asupra
imobilului proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând
astfel Hotărârea nr. 41/2015 privind retragerea dreptului de administrare operativă directă
asupra imobilului proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, cu 16 voturi pentru.
În cadrul punctului 7 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la
stabilirea taxei speciale, pentru ocuparea domeniului public, cu ocazia organizării “Zilelor
sportive KSE 2015”.
Dl. Primar arată că la ședința Comisiei pentru economie, administrarea publică
locală și juridică au avizat proiectul de hotărâre cu modificări în sensul că anul 2015 a fost
scos din textul proiectului, astfel ca taxele stabilite să fie valabile și pentru anii următori cu
posibilitatea ca dacă se va dori modificarea taxelor, aceasta să se facă prin hotărâre de
consiliu.
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre modificat cu privire la stabilirea taxei speciale, pentru ocuparea
domeniului public, cu ocazia organizării “Zilelor sportive KSE”, Consiliul local adoptând
astfel Hotărârea nr. 42/2015 cu privire la stabilirea taxei speciale, pentru ocuparea
domeniului public, cu ocazia organizării Zilelor sportive KSE”, cu 16 voturi pentru.
În cadrul punctului 8 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind
aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 1.900.000 lei.
Dl. Rákosi János arată că este de acord cu împrumutul bancar dar nu și cu
societatea care execută lucrările. Arată că ar fi trebuit inclus în contract ca în cazul în care
nu termină lucrările la perioada contractată să plătească penalități pentru fiecare zi de
întârziere. Este inacceptabil ca deși consiliul local asigură suma necesară cofinanțării
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proiectului să se ajungă în situația ca suma primită pentru proiect să se restituie pentru faptul
că lucrările nu vor fi terminate în perioada prevăzută.
Dl. Primar arată că cel care a câștigat licitația pentru lucrările cu parcul industrial
a licitat cu 56% sub prețul estimat așa că era de așteptat că nu poate respecta termenele
prevăzute în contract. Se aștepta ca prin act adițional prețul la anumite lucrări vor fi
corectate însă acesta nu a fost modificat motiv pentru care nu a putut termina lucrările la
perioada contractată. Puteau să desfacă contractul pentru neîndeplinirea condițiilor însă
această procedură prelungea cu mult mai mult perioada de terminare deoarece lucrările
trebuiau scoase din nou la licitație ori se putea aștepta și la procese din partea societății care
ar fi durat mai multe luni de zile. Deoarece acest lucru era știut și de societatea contractantă
au profitat de situație și au prelungit perioada lucrărilor. Din aceste considerente nu au
desfăcut contractul și au purtat discuții cu conducerea societății de la care au primit
promisiuni că în 2 luni vor termina lucrările.
Dl. Szigethy Kálmán arată că au discutat problema împrumutului în cadrul
grupului politic PCM-MPP și au ajuns la concluzia că vor sprijini proiectul de hotărâre
deoarece nu doresc ca sumele prevăzute în bugetul local pentru reparații de străzi să fie
regrupate. Arată însă că trebuie urmărit ca lucrările efectuate pentru reabilitarea străzilor să
fie de calitate și să se efectueze la fiecare stradă unde este nevoie. A primit mai multe
sesizări din partea locuitorilor și este și el de părere că lucrările sunt efectuate ținând cont de
anumite priorități personale. Deasemenea arată că nu prea se întâmplă nimic în oraș de luni
de zile, a primit sesizări și din partea locuitorilor din curți aflate în centrul orașului că deși
au promis că vor renova străzile cu piatra cubică până la ora actuală nici nu au început
lucrările.
Dl. Primar arată că străzile Molnár Józsiás și Gării au fost foarte deterioarate în
anul 2012 erau aproape necirculabile motiv pentru care au turnat un strat subțire de asfalt pe
aceste străzi. Nu avea de unde să știe ca în anul 2013 printr-un proiect va fi posibil
reabilitarea rețelelor de apă potabilă și canalizare iar pentru efectuarea acestor lucrări vor
trebui să desfacă asfaltul turnat. În cursul anului precedent au amenajat cca 400 de parcări,
au amenajat mai multe terenuri de joacă și în zona Libertății. Recent au început amenajarea
zonei Bethlen Gábor care se poate spune că este cel mai sărac cartier din oraș unde însă de
10 ani nu a fost efectuat nici o lucrare. În 26 de curți au terminat lucrările de canalizare și au
terminat și amenajarea aceastora cu piatra cubică. În curțile din zona centrului este adevărat
că nu au pus încă piatră cubică din motivul că așteaptă finanțarea lucrărilor pentru lucrările
de canalizare deoarece până nu există rețea de apă potabilă și canalizare ar fi inutil refacerea
străzilor. Nu înțelege cum poate să afirme cineva că lucrările se efectuează cu priorități
personale. Acceptă orice critică adresată pe fapte reale însă roagă pe dl. consilier să nu ducă
în eroare locuitorii prin zvonuri neverificate.
Dl. Taierling Johann arată că este de acord cu terminarea parcului industrial însă
trebuie să pună întrebarea, dacă anul 2015 este cel mai bun an din punct de vedere al
bugetului local așa cum a spus și domnul primar la adoptarea bugetului, de ce trebuie
finanțat parcul industrial din împrumut bancar și în lipsa acestuia de ce se vorbește că va
trebui regrupate sume de la reparația străzilor. Suma necesară ar putea fi acoperită din plusul
primit față de anul trecut în bugetul local.
Dl. Primar arată că bugetul local este mai mare în anul 2015 deoarece în anul
acesta se finalizează mai multe proiecte în desfășurare. Aceste sume însă au fost împărțite și
incluse în bugetul local pe capitole, ceea ce înseamnă că nu pot fi cheltuite decât pentru ceea
ce au fost prevăzute. Este conștient de faptul că există deja 2 împrumuturi bancare însă
consideră că suma nu este așa mare ca municipiul să nu poate achita rata lunară fără
probleme. Dacă se ia în calcul și suma actuală rata de îndatorare a municipiului ajunge la
9% ceea ce este și așa foarte scăzută față de celelalte municipii.

5
Dl. Bartha Vilmos arată că detaliile împrumutului au fost discutate în ședința
Comisiei pentru economie, administrația publică și juridică unde dl. consilier Taierling
Johann putea să adreseze întrebările dacă avea neclarități. Nu înțelege de ce la ședințele
comisiei nu pune întrebări iar la ședințele de consiliu de fiecare dată vine cu o serie de
neclarități.
Dl. Taierling Johann arată că are dreptul să adreseze întrebări și la ședințele de
consiliu dat fiind faptul că aceste ședințe sunt publice și locuitorii au dreptul să știe despre
ce se discută. Nu înțelege de ce la fiecare ședință când are ceva de spus este polemizat.
Dl. Balázs József Attila arată că era vorba ca proiectul va fi discutat și explicat de
ce nu se poate plăti din bugetul local, pentru acest fapt a fost amânat la ședința anterioară,
însă acesta nu sa întâmplat. Până nu are cunoștiință despre detalii nu va vota hotărârea.
Dl. Hegedűs Ferenc arată că din 2012 există o serie de proiecte care vizează
ameliorarea infrastucturii orașului. Consideră că acest lucru este o povară pentru primarul
actual având în vedere faptul că aproape fiecare stradă este desfăcută și se efectuează lucrări
cu canalizarea orașului în aproape fiecare stradă. Trebuie gândit însă că odată terminat
lucrările de reabilitare a rețelelor de apă și canalizare se vor renova și străzile iar astfel în
următorii 40 de ani nu vor mai fi probleme cu rețeaua de apă potabilă sau canalizare. Sunt
greșeli, lucrările se efectuează într-un ritm lent dar consideră că aceste probleme trebuiesc
abordate cu răbdare. Consideră că dacă au început construirea parcului industrial acesta
trebuie și terminat, altfel chiar consiliul local va deveni ridicol în fața locuitorilor.
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în
valoare de 1.900.000 lei, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 43/2015 privind
aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 1.900.000 lei, cu 13
voturi pentru și 3 abțineri (Balázs József Attila, Taierling Johann, Ilyés Botond).
În cadrul punctului 9 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la
constituirea Grupului de lucru local pentru problemele romilor şi aprobarea Planului local de
acţiune privind incluziunea minorităţii rome.
Dl. Lukács László arată că nu poate fi de acord cu acest proiect de hotărâre.
Există o serie de legi care nu sunt respectate de comunitatea roma și nici nu poate fi aplicat
deoarece sunt considerate discriminatorii. Ținând cont de faptul că acest plan de acțiune
vizează numai comunitatea roma și nu toate perosnale sau familiile cu situația materială
precară, consideră că adoptând hotărârea în această formă ar fi o discriminare pozitivă.
Dl. Rákosi János arată că este de acord cu cele relatate de dl. Lukács László. Sunt
multe persoane și familii care nu aparțin minorității rome dar care trăiesc în condiții
asemănătoare. La nivel național și persoanele de naționalitate maghiară reprezintă o
minoritate dar nu se gândește nimeni să elaboreze un plan de acțiune prin care să cheltuie
sume pentru anumite facilități numai pentru această comunitate.
Dl. Kelemen Andrei arată că și din punct de vedere al celor scrise la capitolul
sănătate ar exista o discriminare pozitivă, deoarece nu se pot face diferență dacă cineva nu
are asigurare de sănătate. În primul rând ar trebui identificate acele persoane din
comunitatea roma care nu au deloc asigurare de sănătate, deoarece consideră că majoritatea
se află în această situație.
Dl. Lukács László arată că nu dorește să fie înțeles greșit, nu este împotriva
comunității rome, ar dori ca și această comuitate să habiteze în mod civilizat însă planul de
acțiune în această formă ar fi o discriminare și nu poate fi de acord cu el.
Dl. Zátyi Andrei arată că proiectul are două articole, primul articol se referă la
înființarea grupului local iar dacă domnii consilieri nu sunt de acord cu planul de acțiune pot
să voteze dacă doresc numai pentru componența grupului local.
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Dl. Rákosi János arată că sunt prevăzute ca surse de finanțare și bugetul local ori
consideră că există o serie de alte priorități unde să cheltuie sumele consiliul local. Trebuie
supus la vot proiectul de hotărâre și să voteze fiecare cum crede de cuvință.
Dl. Primar propune amânarea proiectului de hotărâre până la ședința următoare.
Supus la vot de către președintele de ședință propunerea a fost acceptată cu 15
voturi pentru și un vot împotrivă (Rákosi János).
La Capitolul B – Diverse – la pct. 1 „Întrebări şi interpelări” după ce s-au înscris, au
luat cuvântul:
Dl. Kelemen Andrei aduce la cunoștiința consilierilor și a locuitorilor prin mass
media că începând din 1 mai devine obligatorie folosirea cardului de sănătate. Arată
deasemenea că în urma negocierilor Spitalul municipal a reușit să încheie contractul cu Casa
de asigurări, primind o sumă puțin mai mare pentru un bolnav însă numărul de paturi au fost
reduse.
Dl. Taierling Johann arată că după cum a spus și domnul primar există deja mai
multe oferte pentru ocuparea parcului industrial. Suprafața parcului este de 4.000 mp iar
conform proiectului trebuie asigurat minimum 75 de locuri de muncă. Consideră însă că
clădirile nu ar trebui concesionate imediat la primul venit, există loc suficient și ar trebui
așteptat poate mai târziu vine cineva care va asiguta 1.200 locuri de muncă.
Dl. Bartha János, responsabil cu proiectul pentru parcul industrial arată că va exista
o comisie care va decide dacă ofertanții corespund sau nu criteriilor de ocupare a parcului
industrial. Nu se poate aștepta oferte speciale deoarece trebuie scos la anunț că există o
astfel de posibilitate iar dacă cineva depune documentație pentru concesionarea clădirilor
trebuie adjudecat de către comisie și în caz favorabil trebuie încheiat și contractul.
Dl. Balázs József Attila arată că este inacceptabil ca deși Târgu Secuiesc este la
rangul de municipiu și locuitorii plătesc astfel taxe și impozite mai mari, totuși examenul
pentru obținerea permisului de conducere nu se poate face decât la Sfântu Gheorghe. Arată
că dl. primar ar trebui să facă demersuri pentru a rezolva această problemă.
Dl. Primar arată că nu demult nici conducerea nu se putea face în oraș, acest lucru
devenind posibil tocmai prin intervenția lui. La ora actuală ținând cont de lipsa de personal
și de anumite măsuri organizatorice examenul teoretic este posibil doar la Sfântu Gheorghe.
Dl. Szigethy Kálmán dorește să precizeze cele relatate la începutul ședinței și arată
că după părerea lui consilierii trebuie să asculte opinia altuia dar și opinia locuitorilor. El nu
a făcut altceva decât a transmis nemulțumirea anumitor locuitori către consilierii locali.
Dl. Molnár Lajos Zoltán arată că sunt situații când și consilierii pot rezolva
problemele locuitorilor prin dialog fără susținerea discursurilor populiste la ședințele de
consiliu.
Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte
pentru participare şi declară închise lucrările şedinţei.
PREŞEDINTE
Ilyés Botond

Întocmit Mátyus Kálmán
Serviciul adm. publ. loc

SECRETAR
Zátyi Andrei

