P R O C E S V E R B A L NR. 3/2016

Încheiat azi 25 februarie 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.
121/2016. 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 15: Molnár Zoltán, Babós Botond, Derzsi
Gyula, , Lukács László, Ilyés Botond, Szigethy Kálmán, Barta Vilmos, Nagy-Babos Tamás, Györke
Cristina-Denisa, Veres Botond-Géza Balázs Jozsef-Atila, Hegedűs Ferenc, Szabó István, Taierling
Johann și Bejan András.
Lipsesc nemotivat consilierii: Kelemen Andrei și Rákosi János.
De asemenea la şedinţă mai participă: donul primar Bokor Tiberiu, domnul Zátyi Andrei
secretarul municipiului, Dl. Zonda Balázs, directorul SC Gosp Com SRL, responsabilii săteşti, şefii
de compartimente şi reprezentanţii mas-media.
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local sunt publice.
Preşedintele şedinţei invită pe dl. secretar să prezinte procesul verbal nr. 2 din data de 28
ianuarie 2016.
Dl. secretar prezintă procesul verbal.
Nefiind observaţii preşedintele şedinţei supune la vot procesul verbal, care a fost aprobat
cu 15 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 cu privire la 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 IV 2015
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. GospCom SRL Târgu Secuiesc pe anul 2016
4. Proiect de hotărâre cu privirea la acordarea unui mandat special reprezentantului
Municipiului Târgu Secuiesc în AGA SC Gosp Com SA pentru aprobarea Bugetului de venituri şi
chetuieli a societăţii pe anul 2016
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea plafonului pentru publicarea debitelor care
înregistrează obligații de plată restante
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a unor
imobile reprezentând terenuri situate în municipiul Târgu Secuiesc, str.Fortyogo , indentificat prin
Planul de situaţie Avizat tehnic de O.C.P.I. Covasna cu nr. 2216/16.02.2016, pentru obiectivul de
investiţie ,,Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna”
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea
serviciilor de operare al Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) și al Stației de
Transfer de la Târgu Secuiesc (ST)
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de transfer, tratare și
depozitare a deșeurilor din județul Covasna precum și a Documentației de Atribuire pentru

2
delegarea serviciilor de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID)Boroșneu Mare și a Stației de Transfer (ST) - Târgu Secuiesc, județul Covasna
9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării unui apartament cu trei
camere din strada Cernatului nr. 33, apartament 14
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului municipal
Târgu Secuiesc, valabil de la 1 februarie 2016
11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice
din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului
Târgu Secuiesc, valabil pe anul 2016
12. Proiect de hotărâre privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent
educaţional sub forma tichetelor sociale pentru grădinițe
13. Proiect de hotărâre cu privire la revocarea HCL nr. 103/2015 privind atribuirea de
denumire unei străzi în municipiul 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 15 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 cu privire la rectificarea bugetului
general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2016.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre cu privire la rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2016,
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 18/2016 cu privire la rectificarea bugetului general al
municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2016, cu 15 voturi pentru.
În cadrul punctului 2 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul IV/2015.
Nefiind 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 IV/2015, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 19/2016 privind aprobarea
contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul IV/2015, cu
12 voturi pentru și 3 abțineri (Balázs József Attila, Taierling Johann, Ilyés Botond).
În cadrul punctului 3 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Gosp-Com SRL Târgu Secuiesc pe anul 2016.
Dl. Taierling Johann întreabă dacă procentual cheltuielile prevăzute cu combistibil sunt
mai mari sau mai mici în anul 2016 față de anul 2015.
Dl. Lukács László arată că prețul la combustibil a scăzut la aproape jumătate față de anul
2015 așa că diferența de preț ar trebui să acopere diferența de kilometri, transportând gunoiul
menajer la Brașov.
Dl. Zonda Balázs, directorul SC Gosp Com SRL. arată că în anul 2015 au prevăzut
320.000 lei pentru cheltuielile cu combustib timp ce pentru anul 2016 au prevăzut 315.000 lei.
Diferența de suma va fi de ajuns pentru creșteri salariiale dacă salariul minim pe economie se va
majora.
Dl. Taierling Johann arată că la majorarea tarifului serviciului de salubrizare, au susţinut
nevoia majorării prin faptul că gunoiul menajer trebuie transportat la Brașov ceea ce a crescut mult
cheltuielile. Întreabă când se va deschide rampa de gunoi construit în satul Leț și dacă după
deschidere vor scădea tariful pentru transportul gunoiului menajer, deoarece distanța de transport va
fi mult mai mică față de Brașov și astfel vor face economie la cheltuielile cu transportul.
Dl. Balázs József Attila întreabă de ce nu au încercat să obțină finanțări de la UE, prin
diferite proiecte, din care ar fi putut achiziționa autovehicule speciale ca să nu fie nevoiți să
închirieze pentru sume mari aceste utilaje.
Dl. Ilyés Botond întreabă când vor muta din oraș stația temporară de sortare a gunoiului
menajer.
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Dl. Zonda Balázs răspunde la întrebări și arată că dacă consiliul local va adopta hotărârea
privind documentația necesară pentru a scoate la licitație funcționarea rampei de gunoi din satul Leț
atunci este posibil dacă totul va decurge normal că în cursul lunii iulie rampa de gunoi se va pune în
funcțiune. Nu consideră ca transportul de gunoi la rampa de gunoi din Leț va conduce la scăderea
prețului serviciului de salubrizare deoarece vor exista alte tarife care vor trebui achitate. Existența
stației de sortare a gunoiului din oraș este legat deasemenea de deschiderea rampei de gunoi den
satul Leț. În ceea ce privește proiectele UE arată că de 3-4 ani nu există finanțare pentru a putea
accesa fonduri pentru achiziționarea de autovehicule iar înainte de acesta agentul economic era în
pierdere și nu aveau posibilitate de a depune proiecte.
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Gosp-Com SRL
Târgu Secuiesc pe anul 2016, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 20/2016 privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Gosp-Com SRL Târgu Secuiesc pe anul 2016,
cu 11 voturi pentru și 4 abțineri (Veres Botond, Taierling Johann, Balazs Attila şi Ilyes Botond)
În cadrul punctului 4 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privirea la
acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în AGA SC Gosp
Com SA pentru aprobarea Bugetului de venituri şi chetuieli a societăţii pe anul 2016.
În expunerea sa domnul primar arată că datorită faptului că nu au primit lista de investiții
în ceea ce privește municipiul Târgu Secuiesc este de părere că bugetul SC Gosp Com SA ar trebui
să nu fie votat. Pentru aceste motive propune consiliului local să acorde mandat pentru a participa la
ședința AGA pentru a vota împotriva aprobării bugetului societății.
Dl. Szigethy Kálmán arată că la o ședință anterioară au participat și 2 reprezentanți al SC
Gosp Com SA Sfântu Gheorghe, de la care a întrebat despre problemele locuitorilor privind
facturarea apei potabile. A primit răspunsul la aceea ședință că facturarea nu intră în competența lor
și că vor trimite la o ședință persoana care va putea explica cum se face facturarea. De atunci nu a
mai fost nimeni de le ei la nici o ședință. Consideră că este ilegal faptul ca diferența cantității de apă
să fie facturat la acele persoane care plătesc în mod regulat și cinstit facturile. Roagă pe domnul
primar să prezinte la ședința AGA propunerea ca diferența de apă potabilă să fie facturat la aceea
familie sau persoană care timp de 3 luni nu permite accesul angajaților agentului economic să
verifice repartitoarele pentru a stabili consumul de apă potabilă.
Dl. Balázs József Attila arată că ar trebui să propune la ședința AGA, să caute calea
juridică pentru a putea ieși din asociația Aquacov și serviciul să fie redat către SC Gosp Com SRL.
Dl. Primar arată că este de acord cu cele spuse de domnul consilier Szigethy Kálmán. A
propus de mai multe ori aceea metodă de facturare însă trebuie știut și faptul că în nici o altă
localitate nu există atâtea probleme ca în Târgu Secuiesc. Unde există asociații de locatari acolo nu
sunt probleme iar și legislația în vigoare prevede rezolvarea situației doar prin înființarea acestor
asociații. Din păcate nu poate fi obligat nimeni pentru înființarea asociaților de locatari deși există o
serie de avantaje cum ar fi de exemplu lucrările de termoizolare a blocurilor unde dacă ar exista
aceste asociații locatarii ar trebui să achite doar 20% din costul final al lucrărilor. În ceea ce privește
propunerea domnului consilier Balázs József Attila de a ieși din asociația Aquacov arată că este o
absurditate. După ce au schimbat majoritatea rețelei de apă potabilă și canalizare din oraș cu fonduri
europene ar fi ridicol dacă ar prezenta această părere în ședința AGA.
Președintele de ședință supune la vot propunerea domnului primar de a fi mandatat să
voteze împotriva bugetului SC Gosp Com SA la ședința AGA, propunere care a fost acceptat cu 15
voturi pentru.
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre modificat cu privirea la acordarea unui mandat special reprezentantului
Municipiului Târgu Secuiesc în AGA SC Gosp Com SA pentru a vota împotriva aprobării
Bugetului de venituri şi chetuieli a societăţii pe anul 2016, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea
nr. 21/2016 cu privirea la acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Târgu
Secuiesc în AGA SC Gosp Com SA pentru a vota împotriva aprobării Bugetului de venituri şi
chetuieli a societăţii pe anul 2016, cu 15 voturi pentru.
În cadrul punctului 5 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
plafonului pentru publicarea debitelor care înregistrează obligații de plată restante.

4
Dl. Hegedűs Ferenc, arată că nu poate fi de acord cu această hotărâre.
Dl. Balázs József Attila arată că sumele stabilite sunt prea mici, dacă se poate ar trebui
majorate.
Dl. Primar arată că publicarea debitelor este obligatoriu prin lege, consiliul local trebuie
să aprobe doar plafonul acestor debite.
Dl. Hegedűs Ferenc propune ca măcar sumele să fie majorate atunci la 1.000 de lei pentru
persoane fizice și 2.000 de lei la persoane juridice.
Supus la vot propunerea a fost acceptată cu 15 voturi pentru.
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre modificat privind aprobarea plafonului pentru publicarea debitelor care
înregistrează obligații de plată restante, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 22/2016
privind aprobarea plafonului pentru publicarea debitelor care înregistrează obligații de plată
restante, cu 13 voturi pentru și 2 voturi împotrivă Balazs Attila şi Taierling Johann).
În cadrul punctului 6 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
declanşării procedurii de expropriere a unor imobile reprezentând terenuri situate în municipiul
Târgu Secuiesc, str.Fortyogo , indentificat prin Planul de situaţie Avizat tehnic de O.C.P.I. Covasna
cu nr. 2216/16.02.2016, pentru obiectivul de investiţie ,,Extinderea şi modernizarea sistemelor de
apă şi apă uzată în judeţul Covasna”.
Dl. Taierling Johann arată că nu poate fi de acord cu prețul stabilit în raportul de
evaluare deoarece consideră că acest preț este ridicol pentru cca. 1200 de mp de teren. Proprietarul
terenului a avut mai multe procese tocmai din cauza prețurilor stabilite în raporturile de evaluare,
procese care au durat ani de zile. Este mai mult ca sigur că nu va accepta nici aceast preț și va
înainta proces pentru a solicita o sumă mai mare. Amintește pe domnii consilieri că nu de mult au
pierdut un proces în urma căruia aproape 3 miliarde de lei vechi trebuie achitat chiriașului clădirii
fostei cinematograf. Dacă proprietarul terenului expropriat va câștiga procesul se poate întâmpla că
consiliul local va trebui să achite și lui o sumă uriașă.
Dl. Balázs József Attila arată că dacă primăria a câștigat procesul și deține în proprietate
terenuri în zona Fortyogó mai bine ar fi ca conducta de canalizare să fie montat pe acel teren,
ocolind astfel porțiunea de teren din proprietatea altcuiva.
Dl. Primar arată că din fericire legislația cu privire la expropieri a fost modificată.
Proprietarul poate contesta doar prețul oferit pentru terenul expropriat însă nu poate împiedica
efectuarea lucrărilor. Există un plan care nu poate fi schimbat, pe de altă parte în apropierea
izvorului Fortyogó nu poate fi montat conducta respectivă, din aceste considerente au ales această
metodă. Au încercat să discute cu proprietarul însă nu au ajuns la nici o înțelegre. Exproprierea este
ultima cale prin care vor rezolva problema deoarece consideră că o lucrare cu valoare de peste 20 de
milioane de lei vechi nu poate fi sistată pentru 100 de metri de conductă.
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a unor imobile
reprezentând terenuri situate în municipiul Târgu Secuiesc, str.Fortyogo , indentificat prin Planul de
situaţie Avizat tehnic de O.C.P.I. Covasna cu nr. 2216/16.02.2016, pentru obiectivul de investiţie
,,Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna”, Consiliul local
adoptând astfel Hotărârea nr. 23/2016 privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a unor
imobile reprezentând terenuri situate în municipiul Târgu Secuiesc, str.Fortyogo , indentificat prin
Planul de situaţie Avizat tehnic de O.C.P.I. Covasna cu nr. 2216/16.02.2016, pentru obiectivul de
investiţie ,,Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna”, cu 11
voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Taierling Johann, Balázs József Attila) și 2 abțineri (Veres Botond
şi Ilyes Botond).
În cadrul punctului 7 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare al Centrului de Management
Integrat al Deșeurilor (CMID) și al Stației de Transfer de la Târgu Secuiesc (ST).
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare al
Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) și al Stației de Transfer de la Târgu
Secuiesc (ST), Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 24/2016 privind aprobarea Studiului de
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oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare al Centrului de Management Integrat al
Deșeurilor (CMID) și al Stației de Transfer de la Târgu Secuiesc (ST), cu 13 voturi pentru, un vot
împotrivă (Balázs József Attila) și o abținere (Taierling Johann).
În cadrul punctului 8 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului serviciului de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor din județul Covasna precum
și a Documentației de Atribuire pentru delegarea serviciilor de operare a Centrului de Management
Integrat al Deșeurilor (CMID)- Boroșneu Mare și a Stației de Transfer (ST) - Târgu Secuiesc,
județul Covasna.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor
din județul Covasna precum și a Documentației de Atribuire pentru delegarea serviciilor de operare
a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID)- Boroșneu Mare și a Stației de Transfer
(ST) - Târgu Secuiesc, județul Covasna, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 25/2016
privind aprobarea Regulamentului serviciului de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor din
județul Covasna precum și a Documentației de Atribuire pentru delegarea serviciilor de operare a
Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID)- Boroșneu Mare și a Stației de Transfer
(ST) - Târgu Secuiesc, județul Covasna, cu 13 voturi pentru, un vot împotrivă (Balázs József Attila)
și o abținere (Taierling Johann).
În cadrul punctului 9 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea repartizării unui apartament cu trei camere din strada Cernatului nr. 33, apartament 14.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre cu privire la aprobarea repartizării unui apartament cu trei camere din strada Cernatului
nr. 33, apartament 14, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 26/2016 cu privire la aprobarea
repartizării unui apartament cu trei camere din strada Cernatului nr. 33, apartament 14, cu 15
voturi pentru.
În cadrul punctului 10 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, valabil de la 1 februarie 2016.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, valabil de la 1
februarie 2016, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 27/2016 privind aprobarea statului de
funcţii al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, valabil de la 1 februarie 2016, cu 15 voturi pentru.
În cadrul punctului 11 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului
şi 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 Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabil
pe anul 2016, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 28/2016 cu privire la aprobarea
Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi al
serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabil pe anul 2016, cu 15 voturi
pentru.
În cadrul punctului 12 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind modalitatea
de identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional sub forma tichetelor sociale pentru
grădinițe.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional sub forma
tichetelor sociale pentru grădinițe, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 29/2016 privind
modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional sub forma tichetelor sociale
pentru grădinițe, cu 15 voturi pentru.
În cadrul punctului 13 domnul consilier Hegedűs Ferenc prezintă proiectul de hotărâre
cu privire la revocarea HCL nr. 103/2015 privind atribuirea de denumire unei străzi în municipiul
Târgu Secuiesc.
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Dl. Szigethy Kálmán arată că legislația a fost respectată la adoptarea hotărârii deoarece
aceasta se referă la criminali de război și nu la scriitorul Wass Albert. Scriitorul a fost consacrat
criminal de război pe baza unei hotărâri judecătorești.
Dl. Balázs József Attila arată că hotărârea respectivă a fost atacată de Instituția
prefectului, el ar aștepta să decidă Tribunalul despre această hotărâre, nu crede că ar trebui revocată.
Dl. Taierling Johann arată că este de acord cu cele spuse de dl. consilier Balázs József
Attila, consiliul local nu are motiv pentru ce să revoce hotărârea. Astfel măcar ar discuta despre
această problemă la Tribunalul Covasna. Însuși președintele țării a criticat procesele și hotărârile
luate pe vremea comunismului și scriitorul Wass Albert a fost declarat criminal de război tocmai în
aceea perioadă.
Dl. Hegedűs Ferenc arată că dacă există o legislație care prevede că nu se poate atribui
de denumiri de străzi despre persoanele care au fost declarate criminali de război degeaba se discută
despre altceva, deoarece necunoașterea legii nu scutește pe nimeni de la aplicarea acesteia. A primit
o listă de la directorul muzeului cu numele mai multor persoane renumite despre care se vor putea
denumi străzi.
Dl. Ilyés Botond își exprimă speranța că va veni vremea când adevărul va învinge teama
și ura existentă.
Dl. Bokor Tiberiu arată că ar trebui ca consilierii formațiunii politice PCMT-EMNP să
fie consecvenți și cinstiți și în fața presei. La ședința comisiei pentru economie, administrarea
publică locală și juridică însuși consilierul Taierling Johann a afirmat că vor vota revocarea hotărârii
dacă din expunerea de motive a inițiatorilor proiectului de hotărâre se va scoate numele consilierului
Ilyés Botond. Mai mult când Instituția Prefectului a atacat hotărârea respectivă a rugat pe consilieri
să adopte o hotărâre pentru reprezentarea juridică a cazului la Tribunalul Covasna dar ecest lucru
nui sa întâmplat.
Dl. Ilyés Botond arată că în locul scriitorului Wass Albert, strada respectivă ar putea fi
denumit despre Dobolyi Aladár.
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre cu privire la revocarea HCL nr. 103/2015 privind atribuirea de denumire unei
străzi în municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 30/2016 cu privire
la revocarea HCL nr. 103/2015 privind atribuirea de denumire unei străzi în municipiul Târgu
Secuiesc, cu 14 voturi pentru și o abținere (Szigethy Kálmán).
La Capitolul B – Diverse – la pct. 1 „Întrebări şi interpelări” după ce s-au înscris, au luat
cuvântul:
Dl. Ilyés Botond întreabă când vor începe lucrările de primăvară și când vor continua
lucrările pe strada Budai Nagy Antal. Întreabă deasemenea cine trebuie să solicite de la locuitori din
aceea stradă să se racordeze la rețea de apă și canalizare pentru ca strada respectivă să poate fi în
sfârșit asfaltat.
Dl. Balázs József Attila întreabă pe ce criterii au împărțit sumele pentru proiectele depuse
la evenimentele culturale și sportive deoarece Secția judo din cadrul Asociației sportive la care
sportivii obțin numeroase medalii de aur la diferite competiții a primit o sumă mult mai mică față de
alte ramuri sportive care doar există.
Dl. Primar arată că lucrările au început deja, în cursul zilei de mâine vor termina trotuarul
în strada Ráczok după care vor începe și asfaltarea străzii respective. Vor continua cu reparația
străzilor Păcii și Molnár Józsiás. Strada Budai Nagy Antal va fi asfaltat doar după ce toți locatarii
străzii respective se vor racorda la rețea de apă și canalizare deoarece ultrerior ar trebui desfăcut
covorul asfaltic dacă cineva va dori să se racordeze. Locuitorii străzii trebuie să solicite autorizație
de construcție pentru racordarea la rețea existentă. Repartizarea sumelor pentru evenimentele
culturale și sportive sunt decise de comisia formată din consilieri locali ca atare trebuie întrebat de
la comisia respectivă cum au împărțit sumele pentru proiecte.
Dl. Nagy Babos Tamás arată că la ședința comisiei respective a participat dl. Taierling
Johann în locul dlui Ilyés Botond care face parte din comisie. La repartizarea sumelor au ținut cont
de faptul ca acele organizații să primească sume mai mari care nu au posibilitate să obțină finanțări
de la alte locuri.
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Dl. Beján András arată că Secția judo este finanțat de către Clubul Sportiv Nagy Mózes
din fonduri obținute de la Ministerul învățământului. Secția judo a depus proiect pentru a obține o
sumă pentru a participa la diferite competiții internaționale. În ultimii 5 ani însă de fiecare dată
participarea la astfel de competiții a fost finanțat de către Clubul Sportiv Nagy Mózes chiar înainte
de competiții. Ca atare au încercat ca din fondul alocat din bugetul local să primească cât mai multe
secţii sportive o anumită sumă, măcar pentru achiziționarea de echipamente sportive și consumabile.
Solicitând cuvântul domnul secretar roagă pe consilieri să se conformeze obligaţiilor
prevăzute de lege, în sensul întocmirii şi depunerii rapoartelor anuale de activitate, în speţă pentru
anul 2015, iar preşedinţii comisiilor de specialitate să întocmească şi să depună raport despre
activitatea comisiei pe anul 2015.
Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte pentru
participare şi declară închise lucrările şedinţei.
PREŞEDINTE
Molnár Lajos Zoltán

Întocmit Mátyus Kálmán
Serviciul adm. publ. loc

SECRETAR
Zátyi Andrei

