P R O C E S V E R B A L NR. 12/2016

Încheiat azi 23 noiembrie 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.
649/2016. 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 18: Hegedűs Ferenc, Budău Ionuţ, Czipa
Lóránd-Szabolcs, Nagy-Babos Tamás, Fejér Melinda, Derzsi Gyula, Gál Elemér-László, Pătru
Constantin, Szabó Vincze-Árpád, Szigethy Kálmán, Taierling Johann, Kiss Levente Csaba, Lőrincz
József, Szilveszter Szabolcs, Szöllösi Tamás, Szima Csaba, Bejan András şi Ilyés Botond.
Lipsesşte nemotivat consilierul: Kelemen Andrei
De asemenea la şedinţă mai participă: domnul primar Bokor Tiberiu, domnul Zátyi
Andrei secretarul municipiului, responsabilul sătesc, şefii de compartimente şi reprezentanţii masmedia.
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local sunt publice.
Preşedintele şedinţei invită pe dl. secretar să prezinte procesul verbal nr. 11 din data de
27 octombrie 2016.
Dl. secretar prezintă procesul verbal.
Nefiind observaţii preşedintele şedinţei supune la vot procesele verbale, care au fost
aprobate cu 18 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 contului de execuţie a bugetului general al
municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul III 2016
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de
Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de proieectul REABILITARE MONUMENT
ISTORIC PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU CULTURAL
4. Proiect de hotărâre privind aprobare a proiectului REABILITARE MONUMENT
ISTORIC PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU CULTURAL si a cheltuielilor legate de
proiect
5. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 86 / 2013
Regulamentului de atribuirea locurilor de parcare in parcarile de resedinta din munic. Targu
Secuiesc
6. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare
şi dezlipire pe apartamente, str. Rândunicii nr. 8, bl. 17, sc. D
7. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare
şi dezlipire teren în şaptesprezece parcele str. Fortyogó f.n
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „UNITATE
AGROINDUSTRIALĂ” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Fehérmartok
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9. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire unei străzi în municipiul Târgu
Secuiesc
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri
1. Întrebări, interpelări
Preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt propuneri de modificare a ordinii de zi.
Domnul primar solicitînd cuvântul propune suplimentarea ordinii de zi cu două proiecte
de hotărâri, ambele avizare de comisiile de specialitate a consiliului local, şi anume la pct. 10
proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică si pentru populatie al masei
lemnose pe picior, provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de
pornire a licitaţiei, la pct. 11 proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general, aprobarea
indicatorilor tehnico-economici si a cofinanţăarii in urma incheierii contractelor de achizitie
publica la investitia „Modernizarea structurii inclusiv reţele edilitare str. Abatorului şi str. 1Mai”
Târgu Secuiesc
Supus la vot de către președintele de ședință propunerea de modificare a ordinii de zi a
fost acceptată cu 18 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 contului de execuţie a bugetului general al
municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul III/2016
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de
Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de proieectul REABILITARE MONUMENT
ISTORIC PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU CULTURAL
4. Proiect de hotărâre privind aprobare a proiectului REABILITARE MONUMENT
ISTORIC PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU CULTURAL si a cheltuielilor legate de
proiect
5. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 86 / 2013
Regulamentului de atribuirea locurilor de parcare in parcarile de resedinta din munic. Targu
Secuiesc
6. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare
şi dezlipire pe apartamente, str. Rândunicii nr. 8, bl. 17, sc. D
7. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare
şi dezlipire teren în şaptesprezece parcele str. Fortyogó f.n
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „UNITATE
AGROINDUSTRIALĂ” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Fehérmartok
9. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire unei străzi în municipiul Târgu
Secuiesc.
10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică si pentru
populatie al masei lemnose pe picior, provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi
stabilirea preţului de pornire a licitaţiei.11. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general, aprobarea indicatorilor
tehnico-economici si a cofinanţăarii in urma incheierii contractelor de achizitie publica la investitia
„Modernizarea structurii inclusiv reţele edilitare str. Abatorului şi str. 1Mai” Târgu Secuiesc
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 18 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 alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe
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anul 2016, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 108/2016 privind rectificarea bugetului
general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2016, cu 16 voturi pentru, 2 abţineri (Taierling
Johann şi Gál Elemér-László).
În cadrul punctului 2 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul III/2016.
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului
Târgu Secuiesc pe trimestrul III/2016. Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 109/2016
privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2016, cu 14 voturi
pentru şi 4 abţineri (Taierling Johann, Illés Botond, Czipa Lóránd-Szabolcs şi Szima Csaba).
În cadrul punctului 3 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de
proieectul REABILITARE MONUMENT ISTORIC PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU
CULTURAL
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor
tehnico-economici legate de proieectul REABILITARE MONUMENT ISTORIC PENTRU
ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU CULTURAL Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr.
110/2016 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor
tehnico-economici legate de proieectul REABILITARE MONUMENT ISTORIC PENTRU
ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU CULTURAL, cu 18 voturi pentru.
În cadrul punctului 4 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobare a
proiectului REABILITARE MONUMENT ISTORIC PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU
CULTURAL si a cheltuielilor legate de proiect
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobare a proiectului REABILITARE MONUMENT ISTORIC PENTRU
ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU CULTURAL si a cheltuielilor legate de proiect, Consiliul local
adoptând astfel Hotărârea nr. 111/2016 privind aprobare a proiectului REABILITARE
MONUMENT ISTORIC PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU CULTURAL si a cheltuielilor
legate de proiect cu 18 voturi pentru.
În cadrul punctului 5 preşedintele de şedinţă dă cuvântul dl. Gál Elemér-László pentru a
prezenta proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 86/2013 privind
aprobarea Regulamentului de atribuirea locurilor de parcare in parcarile de resedinta din municipiul
Târgu Secuiesc.
Solicitând cuvântul, dl. primar Bokor Tiberiu subliniază faptul că HCL nr. 86/2013
privind Regulamentului de atribuirea locurilor de parcare in parcarile de resedinta din municipiul
Târgu Secuiesc a fost adoptată de Consiliul Local a cererea cetăţenilor. Închirierea parcărilor nu
este obligatoriu, alegerea este a locatarilor. Tariful parcărilor este 30 de bani pe/zi, când preţul unei
bucăţi de ţigară este în jur de 80 de bani, iar oricum veniturile populaţiei a crescut în ultimii 10 ani,
el nu consideră că ar fi un tarif ridicat. Aduce ca exemplu municipiul Sfântu Gheorghe unde tarifele
sunt mai mari. El este de părere că nu ar trebui sprijinit circulaţia cu autoturisme, ar trebui încurajat
circulaţia cu biciclete. Trebuie remarcat faprul că nu toate locurile de parcare sunt închiriate, cei
care nu doresc să închirieze loc de parcare, pot folosi cele neânchiriate, cu riscul ca acestea să fie
ocupate de alte persoane.
Dl. Czipa Loránd-Szabolcs arată că venitul locuitorilor din Târgu Secuiesc este în
general mai scăzut ca în comparaţie cu alte localităţi din ţară şi consideră oportună reducerea
tarifelor de închiriere.
Dl. Nagy-Babos Tamás întrebă dacă se cunosc tarifele practicate în alte localităţi
Dl. Gál Elemér-László arată că s-a informat şi în municipiul Braşov în unele zone
tarifele sunt mai mici decât în centrul oraşului. Sunt tarife de 70-80 lei/an, dar şi de 300 lei/an, iar la
Sfântu Gheorghe 150 lai/an.
Dl. Szigethy Kálmán arată că reiese și din literatura de specialitate din străinătate că
deținereau unui autoturism nu poate fi considerat un lux.
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Dl. Taierling Johann remarcă faptul că în prezent autoturismul este strâns legat de viaţa
omului, pentru rezolvarea problemelor zilnice ne este strict necesar, nu poate fi considerat ca un bun
de lux. Trebuie redus taxa de parcare întrucât nivelul de trai în oraş este destul de scăzut. Susţine
propunerea de reducere a tarifelor de parcare aşa cum au fost prezentate.
Dl. Derzsi Gyula arată de 4 ani conduce şedinţele de licitaţie a închirierii parcărilor şi
până acum nu a auzit niciodată din partea locatarilor că tariful de închiriere a parcărilor ar fi mare.
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 86/2013 privind aprobaraea
Rulamentului de atribuirea locurilor de parcare in parcarile de resedinta din municipiul Târgu
Secuiesc. Consiliul local neadoptând astfel proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea
HCL nr. 86/2013 pentru aprobarea Regulamentului de atribuirea locurilor de parcare în parcarile de
resedinţă din municipiul Târgu Secuiesc, pentru faptul că rezultatul votului a fost: 5 voturi pentru şi
13 voturi împotrivă.
În cadrul punctului 6 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind însuşirea
documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire pe apartamente, str. Rândunicii nr. 8, bl.
17, sc. D.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire pe
apartamente, str. Rândunicii nr. 8, bl. 17, sc. D, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr.
112/2016 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire pe
apartamente, str. Rândunicii nr. 8, bl. 17, sc. D, cu 18 voturi pentru.
În cadrul punctului 7 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind însuşirea
documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire teren în şaptesprezece parcele str.
Fortyogó f.n
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire teren în
şaptesprezece parcele str. Fortyogó f.n, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 113/2016
privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire teren în şaptesprezece
parcele str. Fortyogó f.n, 18 voturi pentru.
În cadrul punctului 8 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
Planului Urbanistic Zonal „UNITATE AGROINDUSTRIALĂ” din municipiul Târgu Secuiesc, str.
Fehérmartok.
Pe marginea proiectului de hotărâre dl. Taierling Johann întreabă despre ce profil de
unitate agricolă este vorba, ce activitate concretă va desfăşura.
Dl. primar arată că se preconizează să se depoziteze produse agricole şi se va edifica
şopron pentru depozitarea maşinilor agricole.
Nefiind alte întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de hotărâre privind
aprobarea Planului Urbanistic Zonal „UNITATE AGROINDUSTRIALĂ” din municipiul Târgu
Secuiesc, str. Fehérmartok, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 114/2016 privind aprobarea
Planului Urbanistic Zonal „UNITATE AGROINDUSTRIALĂ” din municipiul Târgu Secuiesc, str.
Fehérmartok, cu 18 voturi pentru.
În cadrul punctului 9 preşedintele de şedinţă dă cuvântul dl. Illés Botond pentru a
prezinta proiectul de hotărâre privind atribuirea de denumire unei străzi în municipiul Târgu
Secuiesc.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind atribuirea de denumire unei străzi în municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local
adoptând astfel Hotărârea nr. 115/2016, privind atribuirea de denumire unei străzi în municipiul
Târgu Secuiesc cu 17 voturi pentru şi o abţinere (Budău Ionuţ).
În cadrul punctului 10 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea vânzării prin licitaţie publică si pentru populatie al masei lemnose pe picior, provenind
din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei.
Dl. Taierling Johann solicită precizări în legătură cu cantitatea de 92 mc masă
lemnoasă pentru populaţie.
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Solicitat să răspundă, dl. Keresztes László arată că este vorba despre masă lemnoasă în
picioare destinată populaţiei, care va fi fasonat la cioată de către ocolul silvic, tras la drum de
beneficiar şi cheltuielile de doborâre va fi supotrat de beneficiar.
Nefiind alte întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de hotărâre cu
privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică si pentru populatie al masei lemnose pe picior,
provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei,
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 116/2016, cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie
publică si pentru populatie al masei lemnose pe picior, provenind din fondul forestier proprietatea
municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei, cu 18 voturi pentru.
În cadrul punctului 11 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind
actualizarea Devizului general, aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cofinanţării in urma
incheierii contractelor de achizitie publica la investitia „Modernizarea structurii inclusiv reţele
edilitare str. Abatorului şi str. 1Mai” Târgu Secuiesc.
Dl. Gál Elemér întreabă dacălicitaţia a fost câştigată de Direcţia de drumuri judeţene.
Domnul primar răspune că da, la licitaţie s-au prezentat două firme, dintre care cel care
nu a fost declarat câştigător a contestat procedura de licitaţie.
Nefiind alate întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de hotărâre privind
actualizarea Devizului general, aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cofinanțarii in urma
incheierii contractelor de achizitie publica la investitia „Modernizarea structurii inclusiv reţele
edilitare str. Abatorului şi str. 1Mai” Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr.
117/2016, privind actualizarea Devizului general, aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a
cofinanţarii in urma incheierii contractelor de achizitie publica la investitia „Modernizarea structurii
inclusiv reţele edilitare str. Abatorului şi str. 1Mai” Târgu Secuiesc, cu 18 voturi pentru.
La Capitolul B – Diverse – la pct. 1 „Întrebări şi interpelări” după ce s-au înscris, au luat
cuvântul:
Dl. Szigethi Kálmán transmite plângerea locatarilor din zona strada Grădiniţei că în
garzonieră domiciliază multe persoane fără forme legale care deranjează ordinea şi liniştea
cartierulu.
Dl. Bokor Tiberiu explică că apartamentele din garzonieră sunt proprietăţi private
reşedinţele fără forme legale necesită cercetare legală.
Dl. Lörincz József întreabă dacă există lege pentru întabularea gratuită a terenurilor
agricole.
Dl primar Bokor Tiberiu răspunde că da există, numai că persoanele autorizate,
topografii nu au semnat contractul considerând că nu merită munca pentru atâţea bani.
Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte
pentru participare şi declară închise lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE
Hegedűs Ferenc

Întocmit Szabó Erzsébet
Serviciul adm. publ. loc

SECRETAR
Zátyi Andrei

