
 
 
 

P R O C E S   V E R B A L   NR. 11/2016 
 
 
 

Încheiat azi 27 octombrie 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. 
579/2016. 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 17: Hegedűs Ferenc, Kelemen Andrei, Budău 

Ionuț, Czipa Lóránd-Szabolcs, Nagy-Babos Tamás, Fejér Melinda, Derzsi Gyula, Gal Elemér-
László, Pătru Constantin, Szabó Vincze-Árpád, Szigethy Kálmán, Taierling Johann,  Kiss Levente 
Csaba, Lőrincz József, Szilveszter Szabolcs, Szöllösi Tamás şi Ilyés Botond. 

Lipsesc nemotivat consilierii: Szima Csaba și Bejan András 
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. 
Întrucât mandatul preşedintelui de şedinţă dl. Kelemen Andrei a expirat, se solicită 

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

Este propus dl. Hegedűs Ferenc, 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 16 voturi pentru. Consilieriul în cauză nu a 
votat. 

Consiliul local a adoptat astfel Hotărârea nr. 97/2016 privind alegerea preşedintelui de 
şedinţă, în persoana consilierului Hegedűs Ferenc, cu 16 voturi pentru. 

Solicitând cuvântul dl. Taierling Johann arată că are o propunere în legătură cu 
procesele verbale întocmite la ședințele consiliului local care ar trebui discutat înainte de punctele 
de pe ordinea de zi. 

Președintele de ședință arată că pe ordinea de zi sunt trecute în prima fază proiectele de 
hotărâri iar domnul consilier Taierling Johann dacă dorește va putea să-și exprime punctul de vedere 
la pct. Întrebări și interpelări. 

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 cu privire la repartizarea profitului pe anul 2015 al S.C. New 

Fashion S.A. și acordarea unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţa AGA 
al Societăţii NEW FASHION SA din data de 4 noiembrie 2016 

3. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea  organigramei, al statelor de funcţii al 
aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu 
Secuiesc,valabil de la 1 noiembrie   2016 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului 
Municipal Târgu Secuiesc 
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5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu 
Secuiesc  al imobilului situat pe strada Independenței, Nr.6, Târgu Secuiesc, județul Covasna, în 
domeniul privat al acestuia 

6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu 
Secuiesc  al unui teren situat pe  strada Bem,  municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna, în 
domeniul privat al acestuia 

7. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare 
şi alipire patru parcele, str. Benedek Elek, nr. 3 

8. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare 
şi alipire două parcele, str. Fortyogó, nr. f.n 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „UNITATE 
AGROINDUSTRIALĂ” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Fehérmartok 

10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru 
reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural a proiectului Reabilitarea 
căminului cultural din satul Lunga  

11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru 
reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural a proiectului Reabilitarea 
căminului cultural din satul Lunga-Sasausi 

B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Întrebări, interpelări 
Solicitând cuvântul domnul primar propune ca pct. 9 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 17 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 cu privire la repartizarea profitului pe anul 2015 al S.C. New 

Fashion S.A. și acordarea unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţa AGA 
al Societăţii NEW FASHION SA din data de 4 noiembrie 2016 

3. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea  organigramei, al statelor de funcţii al 
aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu 
Secuiesc,valabil de la 1 noiembrie   2016 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului 
Municipal Târgu Secuiesc 

5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu 
Secuiesc  al imobilului situat pe strada Independenței, Nr.6, Târgu Secuiesc, județul Covasna, în 
domeniul privat al acestuia 

6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu 
Secuiesc  al unui teren situat pe  strada Bem,  municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna, în 
domeniul privat al acestuia 

7. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare 
şi alipire patru parcele, str. Benedek Elek, nr. 3 

8. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare 
şi alipire două parcele, str. Fortyogó, nr. f.n 

9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru 
reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural a proiectului Reabilitarea 
căminului cultural din satul Lunga  

10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru 
reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural a proiectului Reabilitarea 
căminului cultural din satul Lunga-Sasausi 

B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Întrebări, interpelări 
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Supus la vot de către preşedintele de şedinţă, ordinea de zi este adoptată cu 17 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. 

Pe marginea prezentării domnul Kelemen Andrei arată că Spitalul municipal are o 
contribuție proprie de 10% din valoarea proiectului câștigat. Din suma primită vor putea moderniza 
secția de reanimare, vor putea achiziționa monitoare și  aparate medicale noi care ar fi fost greu 
accesibile fără acest proiect. 

Nefiind alte 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. 98/2016 privind rectificarea  bugetului 
general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2016, cu 17 voturi pentru. 

În cadrul punctului 2 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
repartizarea profitului pe anul 2015 al S.C. New Fashion S.A. și acordarea unui mandat special 
domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţa AGA al Societăţii NEW FASHION SA din data de 4 
noiembrie 2016. 

Dl. Taierling Johann arată că suma din proiectul de hotărâre reprezintă doar dividendul 
care se va repartiza între acționari și întreabă cât a fost exact profitul societății. 

Domnul primar arată că va putea să răspundă la această întrebare după ședința AGA al 
societății. Având în vedere că în titlul hotărârii este trecut repartizarea profitului societății este de 
părere că suma este identică. Dacă cumva diferă această sumă după ședința AGA va informa despre 
acest lucru. 

Dl. Pătru Constantin arată că este trecut pe site valoarea exactă a profitului societății, 
care are dreptul să decidă dacă tot profitul sau numai o parte din profit va dirija spre dividende. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre cu privire la repartizarea profitului pe anul 2015 al S.C. New Fashion S.A. și 
acordarea unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţa AGA al Societăţii 
NEW FASHION SA din data de 4 noiembrie 2016, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
99/2016 cu privire la repartizarea profitului pe anul 2015 al S.C. New Fashion S.A. și acordarea 
unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţa AGA al Societăţii NEW 
FASHION SA din data de 4 noiembrie 2016, cu 17 voturi pentru. 

În cadrul punctului 3 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
modificarea  organigramei, al statelor de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi al 
serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc,valabil de la 1 noiembrie   2016. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la modificarea  organigramei, al statelor de funcţii al aparatului de specialitate al 
primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc,valabil de la 1 
noiembrie   2016, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 100/2016 cu privire la modificarea  
organigramei, al statelor de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice 
al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc,valabil de la 1 noiembrie   2016, cu 17 voturi pentru. 

În cadrul punctului 4 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea 
structurii organizatorice a Spitalului Municipal Târgu Secuiesc. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Târgu Secuiesc, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 101/2016 privind modificarea structurii organizatorice 
a Spitalului Municipal Târgu Secuiesc, cu 17 voturi pentru. 

În cadrul punctului 5 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind trecerea din 
domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc  al imobilului situat pe strada Independenței, Nr.6, 
Târgu Secuiesc, județul Covasna, în domeniul privat al acestuia. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc  al imobilului situat pe 
strada Independenței, Nr.6, Târgu Secuiesc, județul Covasna, în domeniul privat al acestuia, 
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Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 102/2016 privind trecerea din domeniul public al 
municipiului Târgu Secuiesc  al imobilului situat pe strada Independenței, Nr.6, Târgu Secuiesc, 
județul Covasna, în domeniul privat al acestuia,  cu 17 voturi pentru. 

În cadrul punctului 6 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind trecerea din 
domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc  al unui teren situat pe  strada Bem,  municipiul 
Târgu Secuiesc, județul Covasna, în domeniul privat al acestuia. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc  al unui teren situat pe  
strada Bem,  municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna, în domeniul privat al acestuia, Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 103/2016 privind trecerea din domeniul public al municipiului 
Târgu Secuiesc  al unui teren situat pe  strada Bem,  municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna, în 
domeniul privat al acestuia,  cu 17 voturi pentru. 

În cadrul punctului 7 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind însuşirea 
documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire patru parcele, str. Benedek Elek, nr. 3. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire patru parcele, 
str. Benedek Elek, nr. 3, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 104/2016 privind însuşirea 
documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire patru parcele, str. Benedek Elek, nr. 3,  cu 
17 voturi pentru. 

În cadrul punctului 8 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind însuşirea 
documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire două parcele, str. Fortyogó, nr. f.n. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire două parcele, 
str. Fortyogó, nr. f.n, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 105/2016 privind însuşirea 
documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire două parcele, str. Fortyogó f.n,  cu 17 
voturi pentru. 

În cadrul punctului 9 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale 
din mediul rural a proiectului Reabilitarea căminului cultural din satul Lunga. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru reabilitarea, modernizarea 
căminelor culturale din mediul rural a proiectului Reabilitarea căminului cultural din satul Lunga, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 106/2016, cu privire la aprobarea aplicării la 
Programul judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural a 
proiectului Reabilitarea căminului cultural din satul Lunga, cu 17 voturi pentru. 

În cadrul punctului 10 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale 
din mediul rural a proiectului Reabilitarea căminului cultural din satul Lunga-Sasausi. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru reabilitarea, modernizarea 
căminelor culturale din mediul rural a proiectului Reabilitarea căminului cultural din satul Lunga-
Sasausi, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 107/2016, cu privire la aprobarea aplicării la 
Programul judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural a 
proiectului Reabilitarea căminului cultural din satul Lunga-Sasausi, cu 17 voturi pentru. 

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

Dl. Taierling Johann arată că, conform OG nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, pe baza căruia consideră că a fost întocmit și 
Regulamentul de funcționare a actualului consiliu local, secretarul asigură întocmirea stenogramei 
sau a procesului-verbal și pune la dispoziţia consilierilor înaintea fiecărei şedinţe procesul-verbal, 
respectiv stenograma dactilografiată a şedinţei anterioare, asupra conţinutului cărora solicită acordul 
consiliului. Astfel propune ca secretarul să trimite procesele verbale prin e-mail consilierilor locali 
iar consilierii înainte de începerea ședinței să voteze despre aprobarea procesului verbal de la 
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ședința anterioară. Consideră că nu trebuie inițiat vreun proiect de hotărâre în acest sens dacă faptul 
este prevăzut în lege. 

Președintele de ședință acordă cuvântul domnului secretar Zátyi Andrei pentru lămurirea 
celor relatate de domnul consilier, care arată că procesele verbale devin definitive după ce consiliul 
local va vota acestea. Totuși trebuie ținut cont de faptul că ședințele consiliului local se desfășoară 
în limba maghiară care în procesul verbal trebuie tradus în limba română și se poate întâmpla ca 
traducerea unor cuvinte să nu reflecte exact ceea ce a dorit să afirme consilierul respectiv. 

Solicitând cuvântul, care a fost acordat de către președintele de ședință, dl. Mátyus 
Kálmán, din cadrul Serviciului Administrației Publice Locale arată că și procesul verbal al ședinței 
anterioare a fost trimis prin e-mail domnului consilier Taierling Johann care însă a refuzat să 
accepte din cauză că după părerea lui procesul verbal conține niște afirmații care nu au fost făcute la 
ședința consiliului local și a motivat nemulțumirea prin simplul fapt că nu-și mai aduce aminte de 
aceste afirmații. Deasemenea arată că a cerut înregistrarea ședinței amintite de la televiziunea locală 
Polyp, înregistrare care dovedește faptul că acele afirmații au fost făcute de domnul Taierling 
Johann nu numai în limba maghiară ba și în limba română. Arată că un proces verbal întocmit nu 
poate fi transcrierea exactă a ședinței dar consideră că este ridicol ca cineva să nu accepte un proces 
verbal prin simplul fapt că nu-și mai aduce aminte de cele discutate la ședințe. 

Dl. Taierling Johann întreabă dacă are posibilitatea să primească și el înregistrările de la 
ședințele consiliului local deoarece a solicitat acest lucru de mai multe ori fără reușită. S-ar mulțumi 
și dacă ar putea viziona înregistrarea în clădirea primăriei. 

Intervine domnul primar și arată că ședințele consiliului local sunt redate la postul local de 
televiziune unde pot fi vizionate și chiar înregistrate fără probleme. Nu vor da copia acestor 
înregistrări deoarece ultima oară, când cu bună credință au pus la dispoziția consilierului local 
înregistrarea ședinței, acesta sa distrat prin postarea unor secvențe decupate pe o rețea de 
socializare. 

Dl. Ilyés Botond arată că există o serie de nemulțumiri din partea persoanelor, echipelor 
care închiriază Sala polivalentă, că iluminatul este insuficient. Stând de vorbă cu administratorul 
sălii, acesta a relatat faptul că în contractul de închiriere este trecut și consumul de curent electric 
care conform hotărârii consiliului local este de 11.000 de kwat, dar se pare că acesta este insuficient. 
Trebuie analizat acest inconvenient iar dacă există o hotărâre în acest sens ar trebui modificat. 

Dl. Szabó Vince arată că într-adevăr iluminatul actual nu este de ajuns. Însă este de părere 
că acesta depinde și de administratorul Sălii polivalente, care pentru echipele favorite asigură un 
iluminat suficient iar pentru alții nu. 

Dl. Primar arată că vor analiza situația și dacă va fi cazul vor iniția modificarea hotărârii. 
Administratorul Sălii polivalente, dl. Kocsis Zoltán trebuie să respecte întocmai hotărârile 
Consiliului local. Dacă consilierii au nemulțumiri în ceea ce privește persoana lui, acesta poate fi 
chemat la o ședință a Comisiei pentru cultură, învățământ și sport pentru a discuta problemele 
existente. 
               Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte pentru 
participare şi declară închise lucrările şedinţei. 

     
 
          PREŞEDINTE                        SECRETAR 
          Hegedűs Ferenc                                  Zátyi Andrei 

 
 
 
 

 
Întocmit Mátyus Kálmán 
Serviciul adm. publ. loc 


