P R O C E S V E R B A L NR. 10/2016

Încheiat azi 15 septembrie 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.
515/2016. 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 19 consilieri convocaţi, sunt prezenţi 19: Hegedűs Ferenc, Kelemen Andrei, Budău
Ionuț, Czipa Lóránd-Szabolcs, Nagy-Babos Tamás, Fejér Melinda, Bejan András, Derzsi Gyula, Gal
Elemér-László, Pătru Constantin, Szabó Vincze-Árpád, Szigethy Kálmán, Taierling Johann, Kiss
Levente Csaba, Lőrincz József, Szilveszter Szabolcs, Szima Csaba, Szöllösi Tamás şi Ilyés Botond.
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.
Preşedintele şedinţei invită pe dl. secretar să prezinte procesele verbale nr. 8 și 9 din
data de 21 iulie respectiv 9 august 2016.
Dl. secretar prezintă procesele verbale.
Nefiind observaţii preşedintele şedinţei supune la vot procesele verbale, care au fost
aprobate cu 19 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 rectificarea bugetului general al municipiului Târgu
Secuiesc pe anul 2016
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare
nr.3134/17.06.2016 a proiectului Amenajare sit industrial în municipiul Târgu Secuiesc pe
platforma unei foste fabrici de prelucrare şi industrializare a lemnului
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare nr.
4873/18.11.2014 a proiectului REABILITAREA ŞI EXTINDEREA GRUPULUI ŞCOLAR
GÁBOR ARON DIN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare
nr.3624/29.01.2016 a proiectului Amenajare sit industrial în municipiul Târgu prin reabilitarea
unei staţii de epurare poluate şi abandonate
5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 108/2010 privind aprobarea
criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri
proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, în vederea construirii de locuinţe proprietate
personală si desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia pentru analizarea
cererilor de atribuire a terenurilor
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea
şi amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Târgu Secuiesc
7. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea actului constitutiv al Fundaţiei Culturale
Vigadó
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8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării unui apartament cu două
camere (str. Cernatului nr. 33, apt.7) ca locuinţă de serviciu
9. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului municipal
Târgu Secuiesc, aprobat prin HCL nr. 27/2016 prin transformarea postului de asistent PL în post de
moașă cu studii superioare
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
serviciului social de zi „Cantină Socială” Târgu Secuiesc
11. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot
acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul Târgu Secuiesc pe
anul şcolar 2016-2017
12. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 64/2016, privind numirea
reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu
Secuiesc
13. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire unei străzi în municipiul Târgu
Secuiesc
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă al unui
imobil, teren cu construcţie, proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, înscris în
C.F.Tg.Secuiesc nr.27710, top 1030, în suprafață de 118 m.p.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a două
parcele de teren, proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, înscrise în C.F.Tg.Secuiesc
nr.29091,nr.cadastral 29091 și C.F. Tg.Secuiesc nr.29090, nr.cadastral 29090
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă al unui
teren fără construcţie, proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, înscris în C.F.Tg.Secuiesc
nr.28387,nr.cadastral 28387, în suprafață de 982 m.p.
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri
1. Întrebări, interpelări
Solicitând cuvântul domnul primar propune ca pct. 13 să fie scos de pe ordinea de zi
deoarece trebuie supus dezbaterii publice.
Supus la vot de către președintele de ședință propunerea a fost acceptată cu 19 voturi
pentru.
Astfel proiectul ordinii de zi se prezintă în felul următor:
A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu
Secuiesc pe anul 2016
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare
nr.3134/17.06.2016 a proiectului Amenajare sit industrial în municipiul Târgu Secuiesc pe
platforma unei foste fabrici de prelucrare şi industrializare a lemnului
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare nr.
4873/18.11.2014 a proiectului REABILITAREA ŞI EXTINDEREA GRUPULUI ŞCOLAR
GÁBOR ARON DIN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare
nr.3624/29.01.2016 a proiectului Amenajare sit industrial în municipiul Târgu prin reabilitarea
unei staţii de epurare poluate şi abandonate
5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 108/2010 privind aprobarea
criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri
proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, în vederea construirii de locuinţe proprietate
personală si desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia pentru analizarea
cererilor de atribuire a terenurilor
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea
şi amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Târgu Secuiesc
7. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea actului constitutiv al Fundaţiei Culturale
Vigadó
8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării unui apartament cu două
camere (str. Cernatului nr. 33, apt.7) ca locuinţă de serviciu
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9. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului municipal
Târgu Secuiesc, aprobat prin HCL nr. 27/2016 prin transformarea postului de asistent PL în post de
moașă cu studii superioare
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
serviciului social de zi „Cantină Socială” Târgu Secuiesc
11. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot
acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul Târgu Secuiesc pe
anul şcolar 2016-2017
12. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 64/2016, privind numirea
reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu
Secuiesc
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă al unui
imobil, teren cu construcţie, proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, înscris în
C.F.Tg.Secuiesc nr.27710, top 1030, în suprafață de 118 m.p.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a două
parcele de teren, proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, înscrise în C.F.Tg.Secuiesc
nr.29091,nr.cadastral 29091 și C.F. Tg.Secuiesc nr.29090, nr.cadastral 29090
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă al unui
teren fără construcţie, proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, înscris în C.F.Tg.Secuiesc
nr.28387,nr.cadastral 28387, în suprafață de 982 m.p.
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 19 voturi
pentru.
În continuare se trece la dezbaterea problemelor, din cadrul capitolului A. proiecte de
hotărâri.
La pct. 1 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2016.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2016,
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 82/2016 privind rectificarea bugetului general al
municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2016, cu 19 voturi pentru.
În cadrul punctului 2 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
prelungirii contractului de finanţare nr.3134/17.06.2016 a proiectului Amenajare sit industrial în
municipiul Târgu Secuiesc pe platforma unei foste fabrici de prelucrare şi industrializare a
lemnului.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare nr.3134/17.06.2016 a proiectului
Amenajare sit industrial în municipiul Târgu Secuiesc pe platforma unei foste fabrici de prelucrare
şi industrializare a lemnului, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 83/2016 privind
aprobarea prelungirii contractului de finanţare nr.3134/17.06.2016 a proiectului Amenajare sit
industrial în municipiul Târgu Secuiesc pe platforma unei foste fabrici de prelucrare şi
industrializare a lemnului, cu 19 voturi pentru.
În cadrul punctului 3 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
prelungirii contractului de finanţare nr. 4873/18.11.2014 a proiectului REABILITAREA ŞI
EXTINDEREA GRUPULUI ŞCOLAR GÁBOR ARON DIN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare nr. 4873/18.11.2014 a proiectului
REABILITAREA ŞI EXTINDEREA GRUPULUI ŞCOLAR GÁBOR ARON DIN MUNICIPIUL
TÂRGU SECUIESC, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 84/2016 privind aprobarea
prelungirii contractului de finanţare nr. 4873/18.11.2014 a proiectului REABILITAREA ŞI
EXTINDEREA GRUPULUI ŞCOLAR GÁBOR ARON DIN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC,
cu 19 voturi pentru.
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În cadrul punctului 4 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
prelungirii contractului de finanţare nr.3624/29.01.2016 a proiectului Amenajare sit industrial în
municipiul Târgu prin reabilitarea unei staţii de epurare poluate şi abandonate.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare nr.3624/29.01.2016 a proiectului
Amenajare sit industrial în municipiul Târgu prin reabilitarea unei staţii de epurare poluate şi
abandonate, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 85/2016 privind aprobarea prelungirii
contractului de finanţare nr.3624/29.01.2016 a proiectului Amenajare sit industrial în municipiul
Târgu prin reabilitarea unei staţii de epurare poluate şi abandonate, cu 19 voturi pentru.
În cadrul punctului 5 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea
HCL nr. 108/2010 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate privind
atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, în
vederea construirii de locuinţe proprietate personală si desemnarea a doi consilieri locali pentru a
face parte din comisia pentru analizarea cererilor de atribuire a terenurilor.
Președintele de ședință solicită 2 propuneri pentru membrii comisiei.
Sunt propuși dl. consilier Budău Ionuț din partea ALDE și dl. Gal Elemér László din
partea grupului de consilieri PCMT-EMNP.
Supus la vot propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 108/2010 privind aprobarea criteriilor pentru
stabilirea ordinii de prioritate privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri proprietatea
privată a municipiului Târgu Secuiesc, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală si
desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia pentru analizarea cererilor de
atribuire a terenurilor, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 86/2016 privind modificarea
HCL nr. 108/2010 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate privind
atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, în
vederea construirii de locuinţe proprietate personală si desemnarea a doi consilieri locali pentru a
face parte din comisia pentru analizarea cererilor de atribuire a terenurilor, cu 19 voturi pentru.
În cadrul punctului 6 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului privind organizarea, autorizarea şi amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza
municipiului Târgu Secuiesc.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea şi amplasarea
mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel
Hotărârea nr. 87/2016 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea şi
amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Târgu Secuiesc, cu 18 voturi pentru și o
abținere (Gal Elemér-László).
În cadrul punctului 7 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la
modificarea actului constitutiv al Fundaţiei Culturale Vigadó.
Președintele de ședință solicită 5 propuneri pentru membrii Consiliului director.
Sunt propuși domnii Lung László Zsolt, șef birou la Casa de cultură Vigadó, Deák
Ferenc, profesor la Liceul teoretic Nagy Mózes, Ménessy Kinga, consilier I/A iar din partea
consiliului local domnii Szöllősi Tamás și Ilyés Botond.
Supus la vot propunerea a fost acceptată cu 19 voturi pentru.
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre cu privire la modificarea actului constitutiv al Fundaţiei Culturale Vigadó,
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 88/2016 cu privire la modificarea actului constitutiv al
Fundaţiei Culturale Vigadó, cu 19 voturi pentru..
În cadrul punctului 8 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea repartizării unui apartament cu două camere (str. Cernatului nr. 33, apt.7) 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, apt.7) ca locuinţă de serviciu, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 89/2016 cu privire la
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aprobarea repartizării unui apartament cu două camere (str. Cernatului nr. 33, apt.7) ca locuinţă de
serviciu, cu 19 voturi pentru.
În cadrul punctului 9 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la
modificarea statului de funcții al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, aprobat prin HCL nr. 27/2016
prin transformarea postului de asistent PL în post de moașă cu studii superioare.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, aprobat
prin HCL nr. 27/2016 prin transformarea postului de asistent PL în post de moașă cu studii
superioare, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 90/2016, cu privire la modificarea statului
de funcții al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, aprobat prin HCL nr. 27/2016 prin transformarea
postului de asistent PL în post de moașă cu studii superioare, cu 19 voturi pentru.
În cadrul punctului 10 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi „Cantină Socială” Târgu
Secuiesc.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi
„Cantină Socială” Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 91/2016, privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi „Cantină Socială”
Târgu Secuiesc, cu 19 voturi pentru.
În cadrul punctului 11 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea
cuantumului burselor pe categorii ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar
de stat în municipiul Târgu Secuiesc pe anul şcolar 2016-2017.
Dl. Hegedűs Ferenc arată că având în vedere faptul că și salariul minim pe economie a
fost majorat cu cca. 25% ar trebui majorat și cuantumul burselor cu cel puțin atâtea procente.
Dl. Gal Elemér László întreabă dacă nu ar fi mai bine dacă criteriile de acordare ar fi
stabilite de consiliul local și nu de consiliul de administrație.
Dl. Bejan András arată că acordarea burselor este stabilită prin lege, astfel 1% din
numărul total de elevi pot primi diferite categorii de burse. Actele care se depun pentru obținerea
bursei sunt stabilite tot de legislație, consiliul de administrație trebuie să decidă doar în caz de partaj
în situația în care numărul cererilor pentru același categorie de bursă este mai mare.
Dl. Primar arată că în consiliile de administrație a fiecărei instituții de învățământ sunt
repartizate și 1-2 consilieri locali deci la stabilirea criteriilor este reprezentat și Consiliul local.
Deasemenea arată că nu are nimic împotriva propunerii domnului Hegedűs Ferenc de a majora
cuantumul burselor cu 25% care ar reprezenta în medie cca. 8 lei la fiecare categorie de bursă.
Astfel Președintele de ședință supune la vot majorarea cuantumului burselor cu 8 lei pe
categorie de bursă, propunere care a fost acceptată cu 19 voturi pentru.
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot acorda elevilor
din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul Târgu Secuiesc pe anul şcolar 20162017, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 92/2016, privind stabilirea cuantumului burselor
pe categorii ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul
Târgu Secuiesc pe anul şcolar 2016-2017, cu 19 voturi pentru.
În cadrul punctului 12 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la
modificarea HCL nr. 64/2016, privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al
unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 64/2016, privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de
Administraţie al unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând
astfel Hotărârea nr. 93/2016, cu privire la modificarea HCL nr. 64/2016, privind numirea
reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu
Secuiesc, cu 19 voturi pentru.
În cadrul punctului 13 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
vânzării prin licitaţie publică deschisă al unui imobil, teren cu construcţie, proprietatea privată a
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municipiului Târgu Secuiesc, înscris în C.F.Tg.Secuiesc nr.27710, top 1030, în suprafață de 118
m.p.
Dl. Czipa Lóránd-Szabolcs arată că sunt multe persoane la care nu au fost retrocedate
bunurile avute. Întreabă dacă există o legislație care prevede că aceste persoane pot fi despăgubite și
cu alte bunuri, deoarece dacă există nu ar fi etic vânzarea acestor imobile.
Dl. Taierling Johann arată că întradevăr există multe persoane de la care pe vremea
comunismului au fot luate bunurile. Legea retrocedării prevede că dacă bunul avut nu poate fi
restituit în locul inițial primăria poate oferi ca despăgubire alte bunuri sau poate despăgubi și cu
bani. Astfel ar fi corect ca în prima fază aceste imobile să fie oferite ca despăgubire acestor
persoane iar în cazul în care nu acceptă să fie vândute.
Dl. Bejan András întreabă pe secretarul municipiului dacă există legislația amintită.
Dl. Secretar Zátyi András arată că legislația există însă aceste imobile din cauza
dimensiunilor reduse, nu fac obiectul retrocedării deoarece nu sunt incluse în inventarul imobilelor
care ar putea fi oferite ca despăgubire pentru cei interesați.
Dl primar arată că nu Primăria trebuie să plătească despăgubirea, ar fi absurd acest lucru.
De altfel nimeni nu ar asuma răspunderea să vândă terenuri pentru cineva cu anumite motive.
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă al unui imobil, teren
cu construcţie, proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, înscris în C.F.Tg.Secuiesc
nr.27710, top 1030, în suprafață de 118 m.p., Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 94/2016,
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă al unui imobil, teren cu construcţie,
proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, înscris în C.F.Tg.Secuiesc nr.27710, top 1030,
în suprafață de 118 m.p., cu 16 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Taierling Johann, Czipa LorándSzabolcs) și o abținere (Gal Elemér László).
În cadrul punctului 14 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
vânzării prin licitaţie publică deschisă a două parcele de teren, proprietatea privată a municipiului
Târgu Secuiesc, înscrise în C.F.Tg.Secuiesc nr.29091,nr.cadastral 29091 și C.F. Tg.Secuiesc
nr.29090, nr.cadastral 29090.
Dl. Taierling Johann arată că și în acest caz părerea este la fel. Primarul este cel care
poate oferi ca despăgubire anumite bunuri prin dispoziție scrisă și nu crede că cele spuse de el ar fi
doar vorbe populiste.
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a două parcele de
teren, proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, înscrise în C.F.Tg.Secuiesc
nr.29091,nr.cadastral 29091 și C.F. Tg.Secuiesc nr.29090, nr.cadastral 29090, Consiliul local
adoptând astfel Hotărârea nr. 95/2016, privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a
două parcele de teren, proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, înscrise în
C.F.Tg.Secuiesc nr.29091,nr.cadastral 29091 și C.F. Tg.Secuiesc nr.29090, nr.cadastral 29090, cu
16 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Taierling Johann, Czipa Loránd-Szabolcs) și o abținere (Gal
Elemér László).
În cadrul punctului 15 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
vânzării prin licitaţie publică deschisă al unui teren fără construcţie, proprietatea privată a
municipiului Târgu Secuiesc, înscris în C.F.Tg.Secuiesc nr.28387,nr.cadastral 28387, în suprafață
de 982 m.p.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă al unui teren fără construcţie,
proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, înscris în C.F.Tg.Secuiesc nr.28387,nr.cadastral
28387, în suprafață de 982 m.p., Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 96/2016, privind
aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă al unui teren fără construcţie, proprietatea privată a
municipiului Târgu Secuiesc, înscris în C.F.Tg.Secuiesc nr.28387,nr.cadastral 28387, în suprafață
de 982 m.p., cu 16 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Taierling Johann, Czipa Loránd-Szabolcs) și o
abținere (Gal Elemér László)
La Capitolul B – Diverse – la pct. 1 „Întrebări şi interpelări” după ce s-au înscris, au luat
cuvântul:

7
Dl. Ilyés Botond arată că pe strada Budai Nagy Antal au terminat lucrările de canalizare și
au terminat și fundația străzii. Întreabă când vor continua lucrările și când se va asfalta strada
respectivă.
Dl. Gal Elemér-László arată că pe str. Trandafirilor la cererea locuitorilor, angajații SC
Gosp Com SA au schimbat o conductă de canalizare însă nu au refăcut terenul lăsând pământul și
pietrele sparte în grămadă. Ar trebui rezolvat acest inconvenient.
Dl. Primar arată că asfaltarea străzii Budai Nagy Antal depinde de locuitorii străzii
respective. Până când nu au fost racordați toți la rețeaua de apă potabilă și canalizare nu vor asfalta
strada deoarece solicitarea racordării după asfaltare ar conduce la desfacerea străzii și vrea să evite
acest lucru.
Dl. Ilyés Botond arată că cine a dorit a rezolvat această problemă și nu este cinstit că
pentru câțiva locatari care nu vor să fie racordate să sufere și ceilalți.
Dl. Primar arată că sunt alte locuri în oraș unde pot lucra și unde pot conlucra și cu
locatarii. Nu vor asfalta strada Budai Nagy Antal până nu s-au racordat toți locatarii la rețeaua de
canalizare și apă potabilă. Există precedent când în afara vinei lui a trebuit să se desfacă asfaltul
turnat în fața magazinului Bertis și atunci tocmai consilierii formațiunii politice PCMT-EMNP au
fost cei care au criticat și pe rețelele de socializare. În legătură cu lucrările din strada Trandafirilor
vor verifica și vor rezolva situația.
Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte pentru
participare şi declară închise lucrările şedinţei.
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