P R O C E S V E R B A L NR. 5/2016

Încheiat azi 28 aprilie 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.
218/2016. 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, Ilyés Botond, Barta Vilmos, Györke Cristina-Denisa, Veres Botond-Géza, Balázs JozsefAtila, Rákosi János, Kelemen Andrei, Bejan András, Lukács László, Hegedűs Ferenc, Szabó István
și Taierling Johann.
Lipsesc nemotivat consilierii: Szigethy Kálmán și Nagy-Babos Tamás.
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.
Întrucât mandatul preşedintelui de şedinţă dl. Molnár Lajos Zoltán a expirat, se solicită
propuneri pentru alegerea unui preşedinte de şedinţă, care să conducă şedinţele consiliului local
până la constituirea noului consiliu, după alegeri.
Este propus dl. Bejan András, din partea grupului UDMR, cu precizarea ca cel ales să
conducă şedinţele consiliului până alegerea noului consiliu.
Supus la vot propunerea a fost acceptată cu 14 voturi pentru. Consilieriul în cauză nu a
votat.
Consiliul local a adoptat astfel Hotărârea nr. 42/2016 privind alegerea preşedintelui de
şedinţă, în persoana consilierului Bejan András, cu 15 voturi pentru.
Preşedintele şedinţei invită pe dl. secretar să prezinte procesul verbal nr. 4 din data de 31
martie 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 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 I 2016
3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.95/2015 privind acoradrea unor
facilități ficale
4. 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.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 3/2013, cu privire la
regulamentul de organizare a păşunatului pe păşunile municipiului Târgu Secuiesc şi stabilirea
taxelor de păşunat pe anul 2016
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6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului primar Bokor
Tiberiu pentru şedinţele AGA al Societăţii NEW FASHION SA din data de 9 mai 2016
7. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare
şi dezlipire teren în două parcele
8. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local 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
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri
1. Întrebări, interpelări
Solicitând cuvântul domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu încă un
proiect de hotărâre și anume proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 30/2015 privind
aprobarea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc.
Supus la vot de către președintele de ședință propunerea a fost acceptată cu 15 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 I 2016
3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.95/2015 privind acoradrea unor
facilități ficale
4. 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.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 3/2013, cu privire la
regulamentul de organizare a păşunatului pe păşunile municipiului Târgu Secuiesc şi stabilirea
taxelor de păşunat pe anul 2016
6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului primar Bokor
Tiberiu pentru şedinţele AGA al Societăţii NEW FASHION SA din data de 9 mai 2016
7. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare
şi dezlipire teren în două parcele
8. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local 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
9. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 30/2015 privind aprobarea bunurilor
care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 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 privind rectificarea bugetului
general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2016.
Dl. Lukács László arată că modificările ar trebui să fie prezentate pe capitole, deoarece
nu găsește în anexă suma prevăzută pentru sănătate.
Dl. Hegedűs Ferenc arată că în ședința Comisiei pentru economie, administrarea publică
locală și juridică a fost discutat în detaliu rectificarea bugetului, ori la ședințele comisiei pot fi
prezenți și ceilalți consilieri chiar dacă nu fac parte din comisia respectivă.
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Dl. Primar arată că suma prevăzută pentru sănătate este prevăzută în anexa nr. 4
deoarece este vorba de venituri proprii ale spitalului obținut din sponzorizare.
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. 43/2016 privind 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 I 2016.
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 I 2016, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 44/2016 privind aprobarea
contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul I 2016, cu 11
voturi pentru, 1 vot împotrivă (Taierling Johann) și 3 abțineri (Balazs Attila, Veres Botond şi Ilyes
Botond).
În cadrul punctului 3 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea
HCL nr.95/2015 privind acoradrea unor facilități ficale.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind modificarea HCL nr.95/2015 privind acoradrea unor facilități ficale, Consiliul local
adoptând astfel Hotărârea nr. 45/2016 privind modificarea HCL nr.95/2015 privind acoradrea unor
facilități ficale, cu 15 voturi pentru.
În cadrul punctului 4 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.
Dl. Taierling Johann arată că în Târgu Secuiesc există și la ora actuală mai multe cereri
pentru retrocedarea terenurilor pentru foști proprietari iar în cazul acesta până nu sunt rezolvate
aceste cereri nu este corect ca Consiliul local să scoată la vânzare terenuri din proprietatea sa.
Domnul primar este și președintele comisiei de retrocedare iar în loc să rezolve o problemă prin a
oferi acest teren la un solicitant, însă el vrea să vândă unui întreprinzător.
Dl. Lukács László arată că terenul se va scoate la licitație publică, cine oferă mai mult
acela va cumpăra terenul. Trebuie făcut diferență între intravilan și extravilan.
Dl. Balázs József Attila arată că acest teren este în intravilan însă foști proprietari nu au
fost compensați în totalitate nici cu terenuri intravilane. Nu este vorba de o persoană anume ci de
principiu.
Dl. Primar arată că este vorba de un teren care nu poate fi folosit la nimic dat fiind faptul
că este împrejmuit de o pensiune și de alte case. Terenul în cauză este folosit și la ora actuală însă
consiliul local nu are nici un avantaj din acesta. A inițiat acest proiect și la ședința anterioară dar nu
a primit votul suficient pentru adoptarea hotărârii. Consideră că unii consilieri vorbesc fără
cunoștiință de cauză și nu știu nici măcar unde este terenul despre care discută. Dacă doresc
consilierii vor vota hotărârea dacă nu va rămâne să decidă consiliul local următor care speră că va fi
mai înțelept și va avea ca prioritate interesele orașului și nu interesele proprii.
Nefiind alte 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, cu 11 voturi pentru, 1 vot
împotrivă (Taierling Johann )și 3 abțineri (Balazs Attila, Veres Botond şi Ilyes Botond),nu a adoptat
hotărâre.
În cadrul punctului 5 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea
Hotărârii nr. 3/2013, cu privire la regulamentul de organizare a păşunatului pe păşunile municipiului
Târgu Secuiesc şi stabilirea taxelor de păşunat pe anul 2016.
În expunerea sa dl. Primar arată că la ședința Comisiei pentru economie au decis că
având în vedere faptul că noile taxe vor fi utilizate începând din anul 2016, nu trebuie modificată
Hotărârea nr. 3/2013 ci să se stabilească taxele cu o hotărâre nouă. Astfel au modificat titlul
hotărârii în proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor de pășunat pe anul 2016.
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Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre modificat privind stabilirea taxelor de pășunat pe anul 2016, Consiliul local
adoptând astfel Hotărârea nr. 46/2016 privind stabilirea taxelor de pășunat pe anul 2016, cu 15
voturi pentru.
În cadrul punctului 6 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea
unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţele AGA al Societăţii NEW
FASHION SA din data de 9 mai 2016.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţele
AGA al Societăţii NEW FASHION SA din data de 9 mai 2016, Consiliul local adoptând astfel
Hotărârea nr. 47/2016 privind acordarea unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru
şedinţele AGA al Societăţii NEW FASHION SA din data de 9 mai 2016, cu 14 voturi pentru și o
abținere (Taierling Johann).
În cadrul punctului 7 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind însuşirea
documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire teren în două parcele.
Dl. Lukács László arată că schița anexată nu reflectă realitatea.
Dl. Kelemen Andrei arată că este vorba de un proiect cu valoarea de ccca 4 milioane de
lei, care dacă se va realiza ar putea fi separat terenul spitalului de cabinetele ambulatorii iar în acest
caz se va putea deschide și intrarea din strada Gării.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire teren în două
parcele, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 48/2016 privind însuşirea documentaţiei
tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire teren în două parcele, cu 15 voturi pentru.
În cadrul punctului 8 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre pentru completarea
Hotărârii Consiliului Local 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.
Dl. Balázs József Atiila arată că a primit materialul cu întârziere iar ținând cont de faptul
că este vorba de o problemă complexă nu va vota hotărârea.
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local 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, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 49/2016 pentru completarea Hotărârii
Consiliului Local 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 11 voturi pentru
și 4 abțineri (Taierling Johann, Balazs Attila, Veres Botond şi Ilyes Botond).
În cadrul punctului 9 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea
HCL nr. 30/2015 privind aprobarea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Târgu
Secuiesc.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind modificarea HCL nr. 30/2015 privind aprobarea bunurilor care alcătuiesc domeniul
privat al municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 50/2016, privind
modificarea HCL nr. 30/2015 privind aprobarea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al
municipiului Târgu Secuiesc, cu 15 voturi pentru.
La Capitolul B – Diverse – la pct. 1 „Întrebări şi interpelări” după ce s-au înscris, au luat
cuvântul:
Dl. Kelemen Andrei arată că în sfârșit au reușit să înregistreze Asociația pentru ajutarea
spitalului municipal ceea ce înseamnă un venit de 30.000 lei lunar, sumă care va fi cheltuită pentru
achiziționarea de medicamente.
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Dl. Rákosi János arată că a fost căutat de mai mulți locatari, proprietari de garaje cu
problema că de multe ori nu au acces la propriile garaje deoarece sunt autovehicule staționare care
blochează accesul. Poliția națională este de părere că situația aparține poliției locale, însă poliția
locală susține că nu pot să facă nimic în această privință.
Dl. Primar arată că se va interesa de această problemă doar roagă pe dl. consilier să
identifice concret despre care zonă a orașului este vorba.
Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte pentru
participare şi declară închise lucrările şedinţei.
PREŞEDINTE
Bejan András

Întocmit Mátyus Kálmán
Serviciul adm. publ. loc

SECRETAR
Zátyi Andrei

