P R O C E S V E R B A L NR. 13/2016
Încheiat azi 20 decembrie 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 19: 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, Kelemen Andrei, Szima Csaba, Bejan András şi Ilyés
Botond.
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. 12 din data de
23 noiembrie 2016.
Dl. Taierling Johann arată că la pct. 5 al ordinii de zi domnul Szigethy Kálmán a luat
cuvântul dar cele relatate nu au fost trecute în procesul verbal. Deasemenea cele spuse de el au fost
consemnate asemănător dar nu identic deoarece în procesul verbal apare o singură frază deși el a
postat ideea în două fraze.
Dl. secretar invită pe cei doi consilieri să formuleze exact modificările propuse în
procesul verbal.
Dl. Szigethy Kálmán arată că a amintit faptul că potrivit literaturii de specialitate din
străinătate, faptul că deținerea unui autovehicul nu poate fi considerat un lux.
Dl. Taierling Johann propune ca postarea lui să fie modificată în următorul fel: ”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.”
Supus la vot modificările au fost acceptate cu unanimitate de voturi.
Nefiind alte observaţii preşedintele şedinţei supune la vot procesul verbal nr. 12, care a
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
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 validarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Tg.
Secuiesc nr. 682 /29.11.2016
3. Proiect de hotărâre privind impozitele şi taxele locale pe anul 2017
4. Proiect de hotărâre privind încadrarea terenurilor pe zone şi categorii de folosinţă în
intravilanul şi extravilanul municipiului Târgu Secuiesc şi satului aparţinător Lunga
5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului primar Bokor
Tiberiu pentru şedinţa AGA al Societăţii NEW FASHION SA din data de 25 ianuarie 2017
6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Contractului de asociere, a Actului
constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management
al Deșeurilor în județul Covasna”
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7. Proiect de hotărâre privind modificarea componentei comisiilor de specialitate al
Consiliului Local Mun. Târgu Secuiesc aprobat prin HCL nr. 57/2016
8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la HCL nr. 105/2013,
privind la finanţarea nerambursabilă, de la bugetul local, a programelor, proiectelor şi acţiunilor
sportive
9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la HCL nr. 66/2010
privind finanţarea nerambursabilă, de la bugetul local, a programelor, proiectelor şi acţiunilor
culturale
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEPOZITARE ŞI
PRESTĂRI SERVICII” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Budai Nagy Antal
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri
1. Înrebări și 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. 118/2016 privind rectificarea bugetului general al
municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2016, cu 14 voturi pentru și 5 abţineri (grupul politic PCMTEMNP).
În cadrul punctului 2 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind validarea
Dispoziţiei Primarului Municipiului Tg. Secuiesc nr. 682 /29.11.2016.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind validarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Tg. Secuiesc nr. 682 /29.11.2016.,
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 119/2016 privind validarea Dispoziţiei Primarului
Municipiului Tg. Secuiesc nr. 682 /29.11.2016, cu 19 voturi pentru.
În cadrul punctului 3 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind impozitele şi
taxele locale pe anul 2017.
Dl. Primar arată în expunerea sa că la ședința Comisiei pentru economie a fost avizat
faborabil o modificare a hotărârii în sensul introducerii unei taxe de 10 lei/ha pentru întreținerea
drumurilor de câmp. Primăria alocă în fiecare an sume importante pentru întreținerea acestor
drumuri însă cei care folosesc nu au grijă, intră cu utilaje agricole chiar și în noroi. Este vorba de a
sumă simbolică, care va fi plătit de cei care folosesc terenurile agricole.
Dl. Gál Elemér arată că înțelege într-un fel majorarea cu 500% prevăzută la art. 7 și 8
din hotărâre, însă poate că este exagerat dacă se gândește că sunt persoane bolnave, bătrâni care nu
pot întreține sau îngriji clădirile și terenurile aflate în proprietate.
Dl. Primar arată că articolele amintite au fost incluse în hotărâre încă de anul trecut.
Procentul de 500% este plafonul maxim care se poate aplica, însă consiliul local va fi cel care va
stabili procentul de majorare, adoptând un regulament, în care va stabili și modalitatea și condiția în
care se va aplica majorarea. În prealabil va trebui inventariat acele clădiri care ar trebui renovate și
trimis înștiințare pentru proprietari. Dacă proprietarii vor efectua măcar renovări mici vor fi
înțelegători, majorarea se vor aplica doar la acele proprietari care vor fi total dezinteresați de
prevederile regulamentului.
Dl. Szigethy Kálmán arată că a uitat să specifice la ședina Comisiei pentru economie în
legătură cu taxa de 10 lei/ha introdusă, că nu va fi corect ca taxa să fie achitată de proprietarul
terenului deoarece în multe cazuri nu proprietarii folosesc terenurile.
Dl. Primar arată că taxa va fi plătită de persoana care folosește terenul, iar acesta poate
fi verificat de către Biroul Agricol și APIA.
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre privind impozitele şi taxele locale pe anul 2017, Consiliul local adoptând astfel
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Hotărârea nr. 120/2016 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2017, cu 18 voturi pentru și o
abținere (Taierling Johann).
În cadrul punctului 4 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind încadrarea
terenurilor pe zone şi categorii de folosinţă în intravilanul şi extravilanul municipiului Târgu
Secuiesc şi satului aparţinător Lunga.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind încadrarea terenurilor pe zone şi categorii de folosinţă în intravilanul şi extravilanul
municipiului Târgu Secuiesc şi satului aparţinător Lunga, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea
nr. 121/2016 privind încadrarea terenurilor pe zone şi categorii de folosinţă în intravilanul şi
extravilanul municipiului Târgu Secuiesc şi satului aparţinător Lunga, cu 19 voturi pentru.
În cadrul punctului 5 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea
unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţa AGA al Societăţii NEW
FASHION SA din data de 25 ianuarie 2017.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţa AGA
al Societăţii NEW FASHION SA din data de 25 ianuarie 2017, Consiliul local adoptând astfel
Hotărârea nr. 122/2016 privind acordarea unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu
pentru şedinţa AGA al Societăţii NEW FASHION SA din data de 25 ianuarie 2017, cu 19 voturi
pentru.
În cadrul punctului 6 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre pentru aprobarea
modificării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare
intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre pentru aprobarea modificării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului
Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul
Covasna”, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 123/2016 pentru aprobarea modificării
Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare
intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”, cu 19 voturi
pentru.
În cadrul punctului 7 domnul consilier Taierling Johann prezintă proiectul de hotărâre
privind modificarea componentei comisiilor de specialitate al Consiliului Local al Municipiului
Târgu Secuiesc aprobat prin HCL nr. 57/2016.
Dl. Bejan András prezintă punctul de vedere al grupului de consilieri ai UDMR, în
sensul că la ședința de constituire a consiliului local în cazul constituirii comisiilor de specialitate sau respectat prevederile legale, toți consilierii în afara dl.-ui Szigethy Kálmán au votat ca comisiile
să fie formate din 5 consilieri. Toți membrii comisiei au fost desemnate prin vot în prezența
domnului prefect și a reprezentantului Judecătoriei. Grupul de consilieri UDMR în urma alegerii
sunt îndreptățiți pentru 12 locuri ceea ce s-a și respectat. Ca atare au propus ca grupul de consilieri
ai PCMT-EMNP să ajungă la consens cu consilierii ALDE și PCM-MPP și să rezolve problema
între ei. Au existat discuții în acest sens însă nu s-a luat nici o decizie. Din aceste motive grupul de
consilieri ai UDMR nu va renunţa la niciun loc în comisii şi nu va vota aceast proiect de hotărâre ci
se va abține de la vot.
Dl. Szigethy Kálmán arată că, aceast proiect de hotărâre este nelegală. Consiliul local nu
poate să ia de la el un drept care a fost acordat în mod legal. Art. 18 din Regulamentul cadru
prevede cine în ce comisii poate să facă parte. Ei nu încalcă acest articol cu prezența lor în comisiile
de specialitate. Conform acestui regulament un consilier poate să facă parte și din 3 comisii de
specialitate, el este mebru în 2 comisii. Este de părere că aceast proiect nu se poate vota, este un
principiu de drept că un drept câștigat nu se poate lua.
Dl. Taierling Johann arată că la ora actuală în gruparul de consilieri PCMT-EMNP sunt
5 consilieri din care 2 consilieri fac parte din 2 comisii. Dl. Szigethy Kálmán singur face parte din 2
comisii iar din ALDE doi consilieri fac parte din 4 comisii. Nu este legal. Consideră că au făcut
totul pentru rezolvarea pașnică a problemei, au discutat cu domnul primar, cu președinții comisiilor
de specialitate au analizat și legislația în vigoare. Dacă nu va fi adoptată hotărârea nu rămâne decât
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să solicite modificarea componenţei comisiilor în contencios administrativ. Nu este un atac la
persoană el dorește doar să valideze drepturile conferite de lege.
Dl. Pătru Constantin arată că Ordonanța nr. 35/2002 se referă la un Regulament cadru.
Conform art. 2 din Ordonanță fiecare consiliu local va adopta propriul regulament. Consiliul local a
stabilit să fie 4 comisii cu câte 5 membrii fiecare. Dacă ar fi stabilit ca numărul membrilor să fie 3,
doar 12 consilieri făceau parte din comisii. Odată ce au stabilit un regulament nu crede că ar trebui
modificat mai ales că la ședința respectivă a fost prezent și domnul prefect. Dacă ar fi stabilit ca
comisia să fie format din 7 membrii se putea rezolva. Însă odată stabilit regula jocului după jumătate
de an nu este bine să se modifice.
Dl. Gál Elemér întreabă dacă nu cumva art. 18 din ordonanţă privind ponderea
consilierilor în comisii a fost introdus tocmai pentru asemenea situații. Deasemenea arată că dacă
cineva se uită la înregistrarea ședinței de constituire va reda cum au fost stabilite comisiile și cum au
votat consilierii.
Dl. Pătru Constantin arată că numărul membrilor din comisii a fost stabilit de către
consiliul local. Regulamentul cadru la care se referă dl. Gál Elemér este doar o anexă la ordonanță.
Dacă doreau de la început să facă parte în mai multe comisii trebuia stabilit 7 membrii într-o
comisie. Deasemenea arată că art. 18 a fost pe deplin respectat, fiecare comisie a ales un președinte
și un secretar, că doar la asta se referă articolul invocat de dl. Gál Elemér.
Dl. Czipa Lóránd arată că este indiferent dacă comisa este formată din 5 sau 7 membrii,
în ambele cazuri se poate respecta legea cu privire la ponderea consilierilor. Chiar dacă au votat ca
comisiile să fie formate din 5 membrii s-ar putea respecta ca toți 5 consilieri din gruparea politică
PCMT-EMNP să facă parte în toate comisiile.
Dl. Szigethy Kálmán arată că și în regulamentul cadru este prevăzut că numărul
locurilor care revin fiecărui grup de consilieri în fiecare comisie se stabilește de consiliul local. Toți
consilierii au dreptul să facă parte din toate comisiile, deci consideră că proiectul de hotărâre nu a
fost pregătit corespunzător.
Dl. Hegedűs Ferenc întreabă pe domnul secretar dacă comisiile de specialitate au fost
constituite în mod legal.
Dl. Zátyi Andrei, secretarul municipiului arată că da, consilierii au fost cei care au votat
şi au fost respectate prevederile legale.
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre privind modificarea componentei comisiilor de specialitate al Consiliului
Local Mun. Târgu Secuiesc aprobat prin HCL nr. 57/201. Consiliul local cu 5 voturi pentru, 2 voturi
împotrivă ( Pătru Constantin, Budău Ionuţ) și 12 abțineri (grupul UDMR), nu a adoptat hotărâre.
În cadrul punctului 8 domnul consilier Szabó Vincze Árpád prezintă proiectul de
hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la HCL nr. 105/2013, privind la finanţarea
nerambursabilă, de la bugetul local, a programelor, proiectelor şi acţiunilor sportive.
Dl. Ilyés Botond întreabă dacă modificarea prezentată este conform legislației în
vigoare.
Dl Szabó Vincze Árpád arată că, conform legislației procentul de finanțare din resurse
proprii este de min. 10%, procentul care a fost propus și de el.
Dl. Pătru Constantin arată că în ultima perioadă mulți sportivi au obținut rezultate foarte
bune. Ar trebui gândit ca acești sportivi să fie premiați cu premii mai consistente.
Nefiind alte propuneri, observații și întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la HCL nr. 105/2013, privind la
finanţarea nerambursabilă, de la bugetul local, a programelor, proiectelor şi acţiunilor sportive,
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 124/2016 privind modificarea şi completarea anexei la
HCL nr. 105/2013, privind la finanţarea nerambursabilă, de la bugetul local, a programelor,
proiectelor şi acţiunilor sportive, cu 19 voturi pentru.
În cadrul punctului 9 domnul consilier Szabó Vincze Árpád prezintă proiectul de
hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la HCL nr. 66/2010 privind finanţarea
nerambursabilă, de la bugetul local, a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la HCL nr. 66/2010 privind finanţarea
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nerambursabilă, de la bugetul local, a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, Consiliul local
adoptând astfel Hotărârea nr. 125/2016, privind modificarea şi completarea anexei la HCL nr.
66/2010 privind finanţarea nerambursabilă, de la bugetul local, a programelor, proiectelor şi
acţiunilor culturale, cu 19 voturi pentru.
În cadrul punctului 10 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
Planului Urbanistic Zonal „DEPOZITARE ŞI PRESTĂRI SERVICII” din municipiul Târgu
Secuiesc, str. Budai Nagy Antal.
Dl. Ilyés Botond întreabă dacă este vorba de terenul de lângă brutărie.
Dl. Bokor Tiberiu arată că da, este vorba de terenul din spatele clădirii New Fashion.
Nefiind alte propuneri, observații și întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEPOZITARE ŞI PRESTĂRI
SERVICII” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Budai Nagy Antal, Consiliul local adoptând astfel
Hotărârea nr. 126/2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEPOZITARE ŞI
PRESTĂRI SERVICII” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Budai Nagy Antal, cu 19 voturi pentru.
La Capitolul B – Diverse – la pct. 1 „Întrebări şi interpelări” după ce s-au înscris, au luat
cuvântul:
Dl. Primar arată că nu a vrut să intervină în discuția de la pct. 7, dar vrea să transmită
consilierilor grupului PCMT-EMNP, că oricare consilier poate participa la toate ședințele comisiilor
de specialitate indiferent că e membru sau nu în comisia respectivă. Se știe foarte bine că avizele
acestor comisii sunt doar facultative și oricum consiliul local adoptă hotărârea care poate să difere în
totalitate față de punctul de vedere al comisiei.
Dl. Gál Elemér arată că știe că noul Cod fiscal este interpretabil. Persoanele fizice care
închiriează locuințe sociale nu au plătit impozite până acum dar au primit înștiințare de la Biroul
Taxe și Impozite pentru plata impozitului. Însă art. 456 din Codul fiscal exclude de la impozitare în
mod clar clădirile care sunt folosite ca locuințe. La nivel de oraș sunt deja persoane care au plătit
acest impozit, alții încă nu. Ar trebui verificat și dacă este așa ar trebui ca aceste persoane să nu
plătească impozit pe locuințe. Dacă este necesar poate solicita de la Finanțe Publice ca situația să fie
verificată de specialiști.
Dl. Bokor Tiberiu arată că va verifica situația. În anul 2016 datorită modificării Codului
fiscal trebuia modificat impozitul. Nu era opțional, atât persoanele fizice cât și cele juridice trebuiau
să plătească impozit atât pe teren cât și pe locuințe închiriate. Dacă legislația exclude impozitul pe
locuințe închiriate va fi în regulă însă o hotărâre a consiliului local nu poate transcrie legislația în
vigoare.
Dl. Pătru Constantin întreabă dacă nu ar fi bine să se organizeze și în oraș un revelion în
aer liber cu un buget redus. Există multe formații locale și totuși suntem municipiu. Casa de cultură
Vigadó ar putea organiza acest evenimet.
Dl. Kelemen Andrei arată că și el a organizat mai multe evenimente. Cu cca. 5 ani în
urmă era organizat revelion în aer liber și era bine venită.
Dl. primar Bokor Tiberiu arată că nu dorește să organizeze în ultima clipă. Nu sunt bani
prevăzuți pentru așa ceva și și timpul este foarte scurt. Dacă se doreşte pentru anul viitor
organizarea unui revelion se poate discuta însă nu știe dacă are rost.
Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte
pentru participare, urează sărbători fericite atât locuitorilor orașului cât și colegilor şi declară închise
lucrările şedinţei.
PREŞEDINTE
Hegedűs Ferenc

Întocmit Mátyus Kálmán
Serviciul adm. publ. loc

SECRETAR
Zátyi Andrei

