
 
 
 

P R O C E S   V E R B A L   NR. 2/2016 
 
 
 

Încheiat azi 28 ianuarie 2016 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. 
25/2016. 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, Lukács László, Ilyés Botond, Szigethy Kálmán, Barta Vilmos, Nagy-Babos 
Tamás, Györke Cristina-Denisa, Kelemen Andrei, Balázs Jozsef-Atila, Hegedűs Ferenc, Szabó 
István, Taierling Johann și Bejan András. 

Lipsește nemotivat dl. consilier: Veres Botond-Géza. 
De asemenea la şedinţă mai participă: donul 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. 
Întrucât mandatul preşedintelui de şedinţă dl. Babbós-Máthé Botond a expirat, se 

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

Este propus dl. Molnár Lajos Zoltán, din partea grupului UDMR, 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. 2/2016 privind alegerea preşedintelui de 
şedinţă, în persoana consilierului Balázs Jozsef-Atila, cu 16 voturi pentru. 

Preşedintele şedinţei invită pe dl. secretar să prezinte procesul verbal nr. 1 din data de 8 
ianuarie 2016. 

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 privind utilizarea în anul 2016 a excedentului anual al bugetului 

general al Municipiului Tg.Secuiesc rezultat din  încheierea exercițiului bugetar pe anul 2015 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului  Târgu 

Secuiesc  pe anul 2016 
3. Proiect de hotărâre privind  numirea  comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ 

privind achiziţiile publice pe anul 2016 
4. Proiect de hotărâre privind închiriere prin licitaţie publică deschisă a unui teren 

extravilan situat în mun. Tg. Secuiesc, pe parcela Sinka 
5. Proiect de hotărâre cu privire la metodologia de calcul a preţului de referinţă a masei 

lemnoase pe picior, provenită din  pădurea  proprietatea municipiului Târgu Secuiesc 
6. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea preţului de pornire a licitaţiei pentru 

valorificarea materialului lemnos, provenind din  pădurea  proprietatea municipiului Târgu Secuiesc 
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7. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii către persoane 
juridice fără scop lucrativ 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1/2016 pentru modificarea 
Statutului Fundației Culturale „VIGADÓ” 

9. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare 
şi alipire trei parcele 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINŢE 
INDIVIDUALE STRADA GRĂDINII” din municipiul Târgu Secuiesc 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 26/2014 cu privire la 
condiţiile de aprobare şi derulare ale finanţării rambursabile interne aprobat prin HCL nr. 65/2013 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la 
lucrarea „Modernizarea infrastructurii inclusiv reţele edilitare str. Gării şi str Molnár Józsiás” Târgu 
Secuiesc 

13. 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 
2016 

14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unor beneficii sociale pentru veteranii de 
război din municipiul Târgu Secuiesc 

15. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei, al statelor de funcții și al 
aparatului de specialitate al primarului și al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu 
Secuiesc, valabil pe anul 2016 

B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Întrebări, interpelări 
Solicitând cuvântul care este acordat de președintele de ședință, dl. Primar propune 

scoaterea de pe ordinea de zi a punctului  4,  proiectul de hotărâre privind închiriere prin licitaţie 
publică deschisă a unui teren extravilan situat în mun. Tg. Secuiesc, în parcela Sinka și deasemenea 
suplimentarea proiectului ordinii de zi cu încă un proiecte și anume privind modificarea HCL nr. 
79/2014 privind asocierea municipiului Târgu Secuiesc în calitate de membru fondator, la 
înfiinţarea „Asociaţiei de Sprijin Trei Scaune pentru Sănătate” şi desemnarea unui reprezentant în 
acest scop. 

Supus la vot propunerile au fost acceptate cu 16 voturi pentru. 
Astfel proiectul ordinii de zi se prezintă în felul următor: 
A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
1. Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2016 a excedentului anual al bugetului 

general al Municipiului Tg.Secuiesc rezultat din  încheierea exercițiului bugetar pe anul 2015 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului  Târgu 

Secuiesc  pe anul 2016 
3. Proiect de hotărâre privind  numirea  comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ 

privind achiziţiile publice pe anul 2016 
4. Proiect de hotărâre cu privire la metodologia de calcul a preţului de referinţă a masei 

lemnoase pe picior, provenită din  pădurea  proprietatea municipiului Târgu Secuiesc 
5. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea preţului de pornire a licitaţiei pentru 

valorificarea materialului lemnos, provenind din  pădurea  proprietatea municipiului Târgu Secuiesc 
6. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii către persoane 

juridice fără scop lucrativ 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1/2016 pentru modificarea 

Statutului Fundației Culturale „VIGADÓ” 
8. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare 

şi alipire trei parcele 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINŢE 

INDIVIDUALE STRADA GRĂDINII” din municipiul Târgu Secuiesc 
10. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 26/2014 cu privire la 

condiţiile de aprobare şi derulare ale finanţării rambursabile interne aprobat prin HCL nr. 65/2013 



 3

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la 
lucrarea „Modernizarea infrastructurii inclusiv reţele edilitare str. Gării şi str Molnár Józsiás” Târgu 
Secuiesc 

12. 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 
2016 

13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unor beneficii sociale pentru veteranii de 
război din municipiul Târgu Secuiesc 

14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei, al statelor de funcții și al 
aparatului de specialitate al primarului și al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu 
Secuiesc, valabil pe anul 2016 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 79/2014 privind asocierea 
municipiului Târgu Secuiesc în calitate de membru fondator, la înfiinţarea „Asociaţiei de Sprijin 
Trei Scaune pentru Sănătate” şi desemnarea unui reprezentant în acest scop 

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 utilizarea în anul 2016 a 

excedentului anual al bugetului general al Municipiului Tg.Secuiesc rezultat din  încheierea 
exercițiului bugetar pe anul 2015. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind utilizarea în anul 2016 a excedentului anual al bugetului general al Municipiului 
Tg.Secuiesc rezultat din  încheierea exercițiului bugetar pe anul 2015, Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr. 3/2016 privind utilizarea în anul 2016 a excedentului anual al bugetului general 
al Municipiului Tg.Secuiesc rezultat din  încheierea exercițiului bugetar pe anul 2015, cu 15 voturi 
pentru și o abținere (Balázs József Attila) 

În cadrul punctului 2 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2016. 

La luările de cuvânt dl. consilier Taierling Johann arată că pentru proiectul de reabilitare 
a clădirii fostei cazarme și amenajarea unui centru cultural s-a alocat suma de 55.000 de lei. A auzit 
de la colegi, și așa aduce aminte însă că în anii 2012-2013 era vorba ca în clădirea respectivă vor 
amenaja un centru comercial. Întreabă, când și cine a decis proiectul cu centrul cultural? Au discutat 
despre acest proiect în cadrul consiliului local? Au efectuat consultații în acest sens cu locuitorii 
orașului sau este o decizie arbitrară și unilaterală a grupului de consilieri ai UDMR. Nu are nimic 
împotriva culturii, însă consideră că există deja multe instituții culturale cum ar fi de exemplu 
biblioteca municipiului, casa de cultură, casa colecțiilor, sala de expoziţie al d-lui Hegedüs, etc. Este 
de părere că într-un oraș mic ca Târgu Secuiesc ”se întâmplă multă cultură”. Arătând că pentru 
reabilitarea străzilor Abatorului și 1 Mai a fost alocată peste 3 milioane de lei, întreabă despre care 
porțiune a străzii este vorba deoarece o parte a străzii Abatorului figurează pe numele de Matkó 
István. Întreabă deasemenea ce sumă a fost alocată pentru finanțarea evenimentelor sportive și 
culturale. 

Dl. Rákosi János arată că o sumă este alocată și pentru un proiect pentru reabilitarea 
clădirii fostei centrale termice din str. Libertății însă există o hotărâre al consiliului local prin care 
această clădire a fost dată în chirie pe termen lung. Întreabă în acest caz de ce mai este necesar 
alocarea unei sume din bugetul local.  

Dl. Ilyés Botond arată că din spusele domnului primar reiese că în cursul anului toate 
proiectele începute vor fi finalizate. Întreabă ce se va întâmpla cu str. Budai Nagy Antal, când va fi 
terminat deoarece de o vreme nu se mai lucrează pe aceea stradă. Deasemenea arată că lângă Liceul 
teoretic Nagy Mózes există o porțiune de teren nefolosit unde ar putea amenaja o parcare deoarece 
cu ocazia diferitelor evenimente în liceu sunt mai multe autovehicule și ar fi nevoie de o parcare în 
plus. 
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Dl. Balázs József Attila arată că anul trecut mai multe străzi au fost desfăcute din cauza 
lucrărilor de canalizare. Întreabă unde anume este prevăzut în bugetul local refacerea acestor străzi 
și ordinea de prioritate în care vor fi efectuate lucrările. 

Dl. primar Bokor Tiberiu răspunde la întrebări și arată că este greu de răspuns la 
întrebările domnului consilier Taierling Johann, în primul rând nu știe unde trăiește dl. consilier de 
pune asemenea întrebări. De când au început să discute despre posibilitatea reabilitării și folosirii 
clădirii fostei cazarme, s-a pus doar problema despre amenajarea unui centru cultural. Existau 
diferite păreri că ar fi bine să fie mutată în clădirea respectivă biblioteca municipiului sau chiar 
muzeul breslelor, dar niciodată nu s-a sugerat transformării într-un centru comercial. Există și un 
plan realizat despre cum va arăta clădirea reabilitată. Se încearcă finanțarea reabilitării clădirii din 
fonduri europene, însă nu a auzit până la ora actuală că s-ar aloca fonduri pentru amenajarea unui 
centru comercial, aceste fonduri pot fi obținute din proiecte culturale. Strada Abatorului este strada 
Abatorului iar strada Matkó István este srada Matkó István. El știe unde începe și unde se termină 
fiecare stradă. O parte a străzii Abatorului este pavat cu piatra cubică iar o porțiune din strada 1 Mai 
nu este nici asfaltat. Au reușit să obțină finanțarea pentru reabilitarea celor două străzi care se va 
finaliza în 2 ani. O parte este inclusă în bugetul local din anul acesta, iar o parte va fi inclusă în 
bugetul anului 2017. Suma alocată pentru evenimentele culturale și sportive este de 250.000 lei ca și 
anul trecut, iar ONG-urile pot solicita finanțări prin depunerea de proiecte. Într-adevăr clădirea 
fostei centrale termice din strada Libertății a fost concesionată prin hotărâre de consiliu local la 
AJOFM, însă datorită faptului că proiectul inițiat de această agenție nu a fost declarat câștigător, 
clădirea este din nou în administrarea consiliului local. În strada Budai Nagy Antal au terminat 
lucrările de reabilitare a rețelei de apă potabilă și canalizare însă până la refacerea străzii ar trebui ca 
toți locatarii străzii să se racordeze la rețea de alimentare cu apă pentru ca ulterior să nu fie nevoiţi 
să desfacă strada dacă cineva ar dori să se racordeze după asfaltare. Celelalte străzi cu excepția 
străzii Gării au fost refăcute. În bugetul local s-au alocat peste 3 milioane de lei pentru reparații de 
străzi din care doresc să repare atât străzi cât și alee din jurul blocurilor. Prioritar este partea dreaptă 
a străzii Libertății, str. Rândunucii, cartierul din strada Achim Andrei, strada Oituz, Margaretei și 
Nicolae Bălcescu. Strada Păcii va fi total reînnoită deoarece este strada cu starea ceea mai 
degradată. Roagă pe consilieri să se consulte și ei cu locuitorii străzii Libertății despre eventuala 
posibilitate ca în strada respectivă să se schimbe circulația în sens unic. Sunt multe autovehicole în 
aceea zonă care parchează pe ambele părți ale carosabilului îngreunând astfel circulația iar o măsură 
pentru a rezolva această problemă ar fi intruducerea sensului unic pentru strada respectivă. 

Dl. Szigethy Kálmán arată că s-a încercat în anii precedenți concesionarea clădirii fostei 
cazarme către Universitatea Babeș-Bolyai pentru înființarea unei facultăți și la Târgu Secuiesc, însă 
după ce nu s-au putut înțelege, alte idei pentru destinația clădirii decât ceea de centru cultural nu au 
existat. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 
2016, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 4/2016 privind aprobarea bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2016, cu 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Balázs József 
Attila) și 2 abțineri (Taierling Johann, Ilyés Botond).  

În cadrul punctului 3 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind  numirea  
comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ privind achiziţiile publice pe anul 2016. 

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 2016, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 5/2016 privind  numirea  comisiilor pentru 
evaluarea ofertelor de preţ privind achiziţiile publice pe anul 2016c, cu 16 voturi pentru. 

În cadrul punctului 4 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
metodologia de calcul a preţului de referinţă a masei lemnoase pe picior, provenită din  pădurea  
proprietatea municipiului Târgu Secuiesc. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la metodologia de calcul a preţului de referinţă a masei lemnoase pe picior, 
provenită din  pădurea  proprietatea municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 6/2016 cu privire la metodologia de calcul a preţului de referinţă a masei lemnoase pe 
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picior, provenită din  pădurea  proprietatea municipiului Târgu Secuiesc,  cu 15 voturi pentru și o 
abținere (Lukács László). 

În cadrul punctului 5 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea 
preţului de pornire a licitaţiei pentru valorificarea materialului lemnos, provenind din  pădurea  
proprietatea municipiului Târgu Secuiesc. 

Dl. Rákosi János întreabă dacă tarifele aplicate în proiect sunt deja stabilite conform 
prețurilor de referință. 

Dl. Primar arată că da. 
Dl. Lukács László arată că aplicând metodologia de calcul pentru stabilirea prețului de 

referință se obțin niște prețuri la care nu crede că se va putea vinde materialul lemnos. Din aceste 
considerente se va abține de la vot și la acest proiect.  

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea preţului de pornire a licitaţiei pentru valorificarea 
materialului lemnos, provenind din  pădurea  proprietatea municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 7/2016 cu privire la stabilirea preţului de pornire a licitaţiei 
pentru valorificarea materialului lemnos, provenind din  pădurea  proprietatea municipiului Târgu 
Secuiesc,  cu 15 voturi pentru și o abținere (Lukács László). 

În cadrul punctului 6 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind darea în 
folosinţă gratuită a unor spaţii către persoane juridice fără scop lucrativ. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii către persoane juridice fără scop lucrativ, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 8/2016 privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii 
către persoane juridice fără scop lucrativ,  cu 16 voturi pentru. 

În cadrul punctului 7 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Actului adițional nr.1/2016 pentru modificarea Statutului Fundației Culturale „VIGADÓ”. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1/2016 pentru modificarea Statutului Fundației 
Culturale „VIGADÓ”, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 9/2016 privind aprobarea 
Actului adițional nr.1/2016 pentru modificarea Statutului Fundației Culturale „VIGADÓ”,  cu 16 
voturi pentru. 

În cadrul punctului 8 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind însuşirea 
documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire trei parcele. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire trei parcele, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 10/2016 privind însuşirea documentaţiei tehnice 
cadastrale de identificare şi alipire trei parcele,  cu 16 voturi pentru. 

În cadrul punctului 9 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal „LOCUINŢE INDIVIDUALE STRADA GRĂDINII” din municipiul 
Târgu Secuiesc. 

Dl. Rákosi János întreabă dacă în PUZ nu a putut fi inclusă întraga zonă din strada 
Grădinii. 

Dl. Primar răspunde la întrebare și arată că zona este inclusă în PUG. 
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 

proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINŢE INDIVIDUALE 
STRADA GRĂDINII” din municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
11/2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINŢE INDIVIDUALE STRADA 
GRĂDINII” din municipiul Târgu Secuiesc,  cu 16 voturi pentru. 

În cadrul punctului 10 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea 
şi completarea HCL nr. 26/2014 cu privire la condiţiile de aprobare şi derulare ale finanţării 
rambursabile interne aprobat prin HCL nr. 65/2013. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 26/2014 cu privire la condiţiile de aprobare şi 
derulare ale finanţării rambursabile interne aprobat prin HCL nr. 65/2013, Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr. 12/2016 privind modificarea şi completarea HCL nr. 26/2014 cu privire la 
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condiţiile de aprobare şi derulare ale finanţării rambursabile interne aprobat prin HCL nr. 65/2013,  
cu 16 voturi pentru. 

În cadrul punctului 11 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici actualizati la lucrarea „Modernizarea infrastructurii inclusiv reţele 
edilitare str. Gării şi str Molnár Józsiás” Târgu Secuiesc. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la lucrarea „Modernizarea 
infrastructurii inclusiv reţele edilitare str. Gării şi str Molnár Józsiás” Târgu Secuiesc, Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 13/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizati la lucrarea „Modernizarea infrastructurii inclusiv reţele edilitare str. Gării şi str Molnár 
Józsiás” Târgu Secuiesc,  cu 16 voturi pentru. 

În cadrul punctului 12 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 2016. 

Nefiind 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 2016, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 14/2016 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 
2016,  cu 15 voturi pentru şi un vot abţinere (Balázs József Attila). 

În cadrul punctului 13 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
aprobarea unor beneficii sociale pentru veteranii de război din municipiul Târgu Secuiesc. 

Dl. Kelemen Andrei arată că, Comisia pentru sănătate și protecția socială a avizat 
favorabil proiectul de hotărâre cu modificarea ca beneficiul social stabilit să fie alimente de bază în 
valoare de 80 de lei/persoană. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre modificat cu privire la aprobarea unor beneficii sociale pentru veteranii de 
război din municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 15/2016 cu 
privire la aprobarea unor beneficii sociale pentru veteranii de război din municipiul Târgu Secuiesc,  
cu 16 voturi pentru. 

În cadrul punctului 14 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
aprobarea organigramei, al statelor de funcții și al aparatului de specialitate al primarului și al 
serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabil pe anul 2016. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea organigramei, al statelor de funcții și al aparatului de specialitate al 
primarului și al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabil pe anul 2016, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 16/2016 cu privire la aprobarea organigramei, al 
statelor de funcții și al aparatului de specialitate al primarului și al serviciilor publice al Primăriei 
municipiului Târgu Secuiesc, valabil pe anul 2016,  cu 16 voturi pentru. 

În cadrul punctului 15 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea 
HCL nr. 79/2014 privind asocierea municipiului Târgu Secuiesc în calitate de membru fondator, la 
înfiinţarea „Asociaţiei de Sprijin Trei Scaune pentru Sănătate” şi desemnarea unui reprezentant în 
acest scop. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea HCL nr. 79/2014 privind asocierea municipiului Târgu Secuiesc în 
calitate de membru fondator, la înfiinţarea „Asociaţiei de Sprijin Trei Scaune pentru Sănătate” şi 
desemnarea unui reprezentant în acest scop, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 17/2016 
privind modificarea HCL nr. 79/2014 privind asocierea municipiului Târgu Secuiesc în calitate de 
membru fondator, la înfiinţarea „Asociaţiei de Sprijin Trei Scaune pentru Sănătate” şi desemnarea 
unui reprezentant în acest scop,  cu 16 voturi pentru. 

La Capitolul B – Diverse – la pct. 1 „Întrebări şi interpelări” după ce s-au înscris, au luat 
cuvântul: 

Dl. Szigethy Kálmán arată că deși hotărârea a fost adoptată pentru stabilirea taxelor și 
impozitelor pentru anul 2016, aceasta ar trebui modificată deoarece normele de aplicare a legii dau 
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posibilitatea ca mașinile agricole folosite exclusiv pentru munci agricole, să fie scutite de taxe și 
impoazite. 

Dl. Primar arată că are cunoștiință despre cele relatate de domnul consilier însă vor avea 
timp suficient pentru modificarea hotărârii deoarece oricum la cererile depuse în cursul anului 
curent scutirea se va aplica doar începând de anul viitor. O problemă în acest sens va fi identificarea 
corectă a acelor mașini agricole care se folosesc doar la munci agricole. Normele de aplicare a legii 
prevăd însă și alte noutăți despre care dorește să informeze și pe domnii consilieri. Deși la adoptarea 
hotărârii taxele și impozitele nu au fost majorate, nivelul acestora este mai mare față de anul trecut 
deoarece conform normelor de aplicare începând din acest an se impozitează și terenul aflat sub 
construcții. Deasemenea impozitele sunt calculate pentru 400 mp iar și în cazul în care de exemplu 
cineva deține livadă primii 400 de mp sunt impozitate ca teren intravilan. 

Dl. Zátyi Andrei, secretarul municipiului arată că în materialul ședinței de consiliu, a fost 
trimisă consilierilor locali și adresa depusă de către Forumul civic al românilor din județele 
Covasna, Harghita și Mureș la care se așteaptă un răspuns în sensul dacă consilierii doresc sau nu să 
revoce hotărârea privind atribuirea denumirii unei străzi despre scriitorul Was Albert. 

Dl. Balázs József Attila arată că nu sunt obligați să răspundă la această adresă. 
Dl. Hegedűs Ferenc arată că dacă hotărârea respectivă a stârnit atâtea controverse, pentru a 

nu genera tensiuni inutile în continuare este de părere că ar trebui revocată. Au votat hotărârea 
datorită unori presiuni, însă la ora actuală persoana Was Albert este considerat în România criminal 
de război. Dacă în viitor va fi reabilitat atunci vor reveni la această hotărâre. 

Dl. Ilyés Botond consideră că hotărârea respectivă nu trebuie revocată, aceasta oricum a 
fost atacată de către domnul prefect și să decidă în acest sens tribunalul. 
               Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte pentru 
participare şi declară închise lucrările şedinţei. 

     
 
           PREŞEDINTE                        SECRETAR 
       Molnár Lajos Zoltán                                  Zátyi Andrei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Întocmit Mátyus Kálmán 
Serviciul adm. publ. loc 


