
 
 
 

P R O C E S   V E R B A L   NR. 8/2016 
 
 
 

Încheiat azi 21 iulie 2016 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. 
423/2016. 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 15: Hegedűs Ferenc, Kelemen Andrei, Budău 

Ionuț, Czipa Lóránd-Szabolcs, Nagy-Babos Tamás, Fejér Mrlinda, Bejan András, Derzsi Gyula, Gal 
Elemér-László, Pătru Constantin, Szabó Vincze-Árpád, Szilveszter Szabolcs, Szima Csaba, Szöllösi 
Tamás şi Ilyés Botond. 

Lipsesc nemotivat consilierii: Szigethy Kálmán, Taierling Johann,  Kiss Levente Csaba 
și Lőrincz József. 

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. 
Solicitând cuvântul, domnul secretar invită pe domnul Hegedűs Ferenc, care a lipsit la 

ședința de constituire al consiliului local să depună jurământul, rugând asistenţa săm se ridice în 
picioare. 

Dl. Hegedűs Ferenc așezând mâna dreaptă pe constituție și biblie rostește textul 
jurământului după care semnează jurământul. 

Preşedintele şedinţei invită pe dl. secretar să prezinte procesul verbal nr. 7 din data de 23 
iunie 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 completarea HCL nr. 54/2016, privind declararea 

Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc ca legal constituit 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu 

Secuiesc  pe anul 2016 
3. Proiect de hotărâre privind componenţa nominală a comisiei de evaluare şi 

selecţionarea proiectelor culturale şi sportive,   finanţate din bugetul  local 
4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de analiză a 

solicitărilor de locuinţe 
5. Proiect de hotărâre cu privire la  desemnarea reprezentanţilor  consiliului local în 

Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau prestări de servicii 
6. Proiect de hotărâre cu  privire la modificarea HCL nr. 64/2015, privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al Sitului Industrial  “ IFET ” din municipiul Târgu 
Secuiesc 

7. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al 
unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc 
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8. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea taxei speciale pentru ocuparea domeniului 
public, cu ocazia organizării târgului în perioada “ Zilele Târgu Secuiesc – Őszi Sokadalom” pentru 
anul 2016 

9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică, pentru 
populatie si nevoi proprii al masei lemnose pe picior, provenind din fondul forestier proprietatea 
municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei 

10. Proiect de hotărâre cu privire la participarea municipiului Targu Secuiesc la 
programul “Investitii pentru dezvoltarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice” 

11. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare 
şi dezlipire teren în două parcele 

12. Proiect de hotărâre de aprobare a proiectului REABILITARE MONUMENT 
ISTORIC PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU CULTURAL, a cheltuielilor legate de proiect 
și de aprobare a acordului de parteneriat 

13. Proiect de hotărâre de aprobare a proiectului REABILITAREA ȘI 
REFUNCȚIONALIZAREA  SPAȚIILOR SITUATE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC, STR. 
KANTA NR. 10, CLAUSTRUL MĂNĂSTIRII MINORIȚILOR, a cheltuielilor legate de proiect și 
de aprobare a acordului de parteneriat 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană  
durabilă (SIDU) a municipiului Târgu Secuiesc pe perioada 2016 – 2020 

B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Întrebări, interpelări 
Solicitând cuvântul domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu încă 3 

proiecte de hotărâre și anume 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, proiect de 
hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, a indicatorilor 
tehnico-economici legate de proiectul REABILITAREA ȘI REFUNCȚIONALIZAREA  
SPAȚIILOR SITUATE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC, STR. KANTA NR. 10, 
CLAUSTRUL MĂNĂSTIRII MINORIȚILOR și proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat 
special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţa AGEA al Societăţii NEW FASHION SA din 
data de 11 august 2016, proiecte care au fost avizate favorabil de către Comisia pentru economie, 
administrarea publică locală și juridică și schimbarea ordinii anumitor puncte de pe ordinea de zi. 

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 cu  privire la completarea HCL nr. 54/2016, privind declararea 

Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc ca legal constituit 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu 

Secuiesc  pe anul 2016 
3. Proiect de hotărâre privind componenţa nominală a comisiei de evaluare şi 

selecţionarea proiectelor culturale şi sportive,   finanţate din bugetul  local 
4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de analiză a 

solicitărilor de locuinţe 
5. Proiect de hotărâre cu privire la  desemnarea reprezentanţilor  consiliului local în 

Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau prestări de servicii 
6. Proiect de hotărâre cu  privire la modificarea HCL nr. 64/2015, privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al Sitului Industrial  “ IFET ” din municipiul Târgu 
Secuiesc 

7. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al 
unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc 

8. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea taxei speciale pentru ocuparea domeniului 
public, cu ocazia organizării târgului în perioada “ Zilele Târgu Secuiesc – Őszi Sokadalom” pentru 
anul 2016 
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9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică, pentru 
populatie si nevoi proprii al masei lemnose pe picior, provenind din fondul forestier proprietatea 
municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei 

10. Proiect de hotărâre cu privire la participarea municipiului Targu Secuiesc la 
programul “Investitii pentru dezvoltarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice” 

11. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare 
şi dezlipire teren în două parcele 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană  
durabilă (SIDU) a municipiului Târgu Secuiesc pe perioada 2016 – 2020 

13. 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 

14. Proiect de hotărâre de aprobare a proiectului REABILITARE MONUMENT 
ISTORIC PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU CULTURAL, a cheltuielilor legate de proiect 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul REABILITAREA ȘI 
REFUNCȚIONALIZAREA  SPAȚIILOR SITUATE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC, STR. 
KANTA NR. 10, CLAUSTRUL MĂNĂSTIRII MINORIȚILOR 

16. Proiect de hotărâre de aprobare a proiectului REABILITAREA ȘI 
REFUNCȚIONALIZAREA  SPAȚIILOR SITUATE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC, STR. 
KANTA NR. 10, CLAUSTRUL MĂNĂSTIRII MINORIȚILOR, a cheltuielilor legate de proiect și 
de aprobare a acordului de parteneriat 

17. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului primar Bokor 
Tiberiu pentru şedinţa AGEA al Societăţii NEW FASHION SA din data de 11 august 2016 

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 dezbaterea problemelor, din cadrul capitolului A. proiecte de 

hotărâri. 
La pct. 1 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu  privire la completarea HCL 

nr. 54/2016, privind declararea Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc ca legal constituit. 
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  

hotărâre cu  privire la completarea HCL nr. 54/2016, privind declararea Consiliului local al 
municipiului Târgu Secuiesc ca legal constituit, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
58/2016 cu  privire la completarea HCL nr. 54/2016, privind declararea Consiliului local al 
municipiului Târgu Secuiesc ca legal constituit, cu 15 voturi pentru. 

În cadrul punctului 2 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. 59/2016 privind rectificarea  bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2016, cu 15 voturi pentru. 

În cadrul punctului 3 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind componenţa 
nominală a comisiei de evaluare şi selecţionarea proiectelor culturale şi sportive, finanţate din 
bugetul  local. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind componenţa nominală a comisiei de evaluare şi selecţionarea proiectelor culturale 
şi sportive, finanţate din bugetul  local, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 60/2016 privind 
componenţa nominală a comisiei de evaluare şi selecţionarea proiectelor culturale şi sportive,  
finanţate din bugetul  local, cu 14 voturi pentru și o abținere (Czipa Lóránd-Szabolcs). 

În cadrul punctului 4 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
aprobarea componenţei comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe. 
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Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 61/2016 cu privire la aprobarea componenţei comisiei 
de analiză a solicitărilor de locuinţe, cu 14 voturi pentru și o abținere (Czipa Lóránd-Szabolcs). 

În cadrul punctului 5 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la  
desemnarea reprezentanţilor  consiliului local în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau 
prestări de servicii. 

Președintele de ședință solicită 3 propuneri pentru membrii comisiei și 2 propuneri 
pentru supleanți. 

Dl. Bejan András propune ca membru pe domnii consilieri Hegedűs Ferenc și Szilveszter 
Szabolcs din partea grupului de consilieri UDMR. 

Dl. Ilyés Botond propune ca membru pe dl. Gál Elemér László și ca supleant pe dl. 
Taierling Johann din partea grupului de consilieri PCMT-EMNP. 

Dl. Pătru Constantin propune ca supleant pe dl. Budău Ionuț din partea ALDE. 
Dl. Szabó Vincze-Árpád propune ca supleant pe dl. Szigethy Kálmán, din partea PCM-

MPP. 
Președintele de ședință supune la vot fiecare propunere în mod individual. În urma 

votului domnii consilieri Hegedűs Ferenc, Gál Elemér László și Szilveszter Szabolcs au primit câte 
15 voturi pentru, dl. Budău Ionuț 11 voturi pentru și 4 abțineri, dl. Taierling Johann 9 voturi pentru 
și 6 voturi împotrivă iar dl. Szigethy Kálmán 7 voturi pentru și 8 voturi împotrivă. Astfel dl. 
Szigethy Kálmán nu va face parte din comisie. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre cu privire la  desemnarea reprezentanţilor  consiliului local în Comisia pentru 
vânzarea spaţiilor comerciale sau prestări de servicii, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
62/2016 cu privire la  desemnarea reprezentanţilor  consiliului local în Comisia pentru vânzarea 
spaţiilor comerciale sau prestări de servicii,  cu 15 voturi pentru. 

În cadrul punctului 6 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu  privire la 
modificarea HCL nr. 64/2015, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 
Sitului Industrial  “ IFET ” din municipiul Târgu Secuiesc. 

Președintele de ședință solicită 5 propuneri pentru membrii comisiei. 
Sunt propuși domnii consilieri Hegedűs Ferenc, Szabó Vincze-Árpád și Derzsi Gyula din 

partea grupului de consilieri UDMR, domnul consilier Budău Ionuț din partea ALDE și domnul 
consilier Gal Elemér László din partea grupului de consilieri PCMT-EMNP. 

Supus la vot, fiecare propunere a fost votat cu câte 15 voturi pentru. 
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 

proiectul de hotărâre cu  privire la modificarea HCL nr. 64/2015, privind aprobarea Regulamentului 
de organizare și funcționare al Sitului Industrial  “ IFET ” din municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 63/2016 cu  privire la modificarea HCL nr. 64/2015, privind 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Sitului Industrial  “ IFET ” din municipiul 
Târgu Secuiesc,  cu 15 voturi pentru. 

În cadrul punctului 7 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind numirea 
reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu 
Secuiesc. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ 
din municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 64/2016 privind 
numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ din municipiul 
Târgu Secuiesc,  cu 14 voturi pentru și o abținere (Czipa Lóránd-Szabolcs). 

În cadrul punctului 8 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea 
taxei speciale pentru ocuparea domeniului public, cu ocazia organizării târgului în perioada “ Zilele 
Târgu Secuiesc – Őszi Sokadalom” pentru anul 2016. 

Dl. Gal Elemér László întreabă dacă taxele sunt stabilite pentru 3 zile. 
Dl. Primar răspunde la întrebare și arată că toate taxele sunt stabilite pe mp și sunt 

valabile pentru toate cele 3 zile cât ține evenimentul. 
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Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea taxei speciale pentru ocuparea domeniului public, cu 
ocazia organizării târgului în perioada “ Zilele Târgu Secuiesc – Őszi Sokadalom” pentru anul 2016, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 65/2016 cu privire la stabilirea taxei speciale pentru 
ocuparea domeniului public, cu ocazia organizării târgului în perioada “ Zilele Târgu Secuiesc – 
Őszi Sokadalom” pentru anul 2016,  cu 14 voturi pentru și o abținere (Pătru Constantin). 

În cadrul punctului 9 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
aprobarea vânzării prin licitaţie publică, pentru populatie si nevoi proprii al masei lemnose pe 
picior, provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de pornire a 
licitaţiei. 

Dl. Gal Elemér László arată că ar dori să cunoască avp-ul pentru poziția 4 unitatea 
amenajistică 109C, să știe dacă este ușor accesibil zona de unde se va vinde lemnul. 

Dl. Primar arată că există o metodologie după care sunt stabilite prețurile de vânzare. 
Sub acest preț nu se poate vinde indiferent de zona în care se găsește pădurea.  

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică, pentru populatie si nevoi 
proprii al masei lemnose pe picior, provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi 
stabilirea preţului de pornire a licitaţiei, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 66/2016, cu 
privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică, pentru populatie si nevoi proprii al masei lemnose 
pe picior, provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de pornire a 
licitaţiei, cu 15 voturi pentru. 

În cadrul punctului 10 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
participarea municipiului Targu Secuiesc la programul “Investitii pentru dezvoltarea sau adaptarea 
infrastructurii agricole si silvice”. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la participarea municipiului Targu Secuiesc la programul “Investitii pentru 
dezvoltarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice”, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 67/2016, cu privire la participarea municipiului Targu Secuiesc la programul 
“Investitii pentru dezvoltarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice”, cu 15 voturi pentru. 

În cadrul punctului 11 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind însuşirea 
documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire teren în două parcele. 

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. 68/2016, privind însuşirea documentaţiei 
tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire teren în două parcele, cu 15 voturi pentru. 

În cadrul punctului 12 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea  
Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană  durabilă (SIDU) a municipiului Târgu Secuiesc pe 
perioada 2016 – 2020. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea  Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană  durabilă (SIDU) a 
municipiului Târgu Secuiesc pe perioada 2016 – 2020, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
69/2016, privind aprobarea  Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană  durabilă (SIDU) a 
municipiului Târgu Secuiesc pe perioada 2016 – 2020, cu 15 voturi pentru. 

În cadrul punctului 13 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. 
70/2016, 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 15 voturi pentru. 



 6

În cadrul punctului 14 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre de aprobare a 
proiectului REABILITARE MONUMENT ISTORIC PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU 
CULTURAL, a cheltuielilor legate de proiect. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre de aprobare a proiectului REABILITARE MONUMENT ISTORIC PENTRU 
ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU CULTURAL, a cheltuielilor legate de proiect, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 71/2016, de aprobare a proiectului REABILITARE MONUMENT 
ISTORIC PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU CULTURAL, a cheltuielilor legate de proiect, 
cu 15 voturi pentru. 

În cadrul punctului 15 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de 
proiectul REABILITAREA ȘI REFUNCȚIONALIZAREA  SPAȚIILOR SITUATE ÎN 
MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC, STR. KANTA NR. 10, CLAUSTRUL MĂNĂSTIRII 
MINORIȚILOR. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, a indicatorilor 
tehnico-economici legate de proiectul REABILITAREA ȘI REFUNCȚIONALIZAREA  
SPAȚIILOR SITUATE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC, STR. KANTA NR. 10, 
CLAUSTRUL MĂNĂSTIRII MINORIȚILOR, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
72/2016, privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, a indicatorilor 
tehnico-economici legate de proiectul REABILITAREA ȘI REFUNCȚIONALIZAREA  
SPAȚIILOR SITUATE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC, STR. KANTA NR. 10, 
CLAUSTRUL MĂNĂSTIRII MINORIȚILOR, cu 15 voturi pentru. 

În cadrul punctului 16 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre de aprobare a 
proiectului REABILITAREA ȘI REFUNCȚIONALIZAREA  SPAȚIILOR SITUATE ÎN 
MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC, STR. KANTA NR. 10, CLAUSTRUL MĂNĂSTIRII 
MINORIȚILOR, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre de aprobare a proiectului REABILITAREA ȘI REFUNCȚIONALIZAREA  SPAȚIILOR 
SITUATE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC, STR. KANTA NR. 10, CLAUSTRUL 
MĂNĂSTIRII MINORIȚILOR, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de 
parteneriat, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 73/2016, de aprobare a proiectului 
REABILITAREA ȘI REFUNCȚIONALIZAREA  SPAȚIILOR SITUATE ÎN MUNICIPIUL 
TÂRGU SECUIESC, STR. KANTA NR. 10, CLAUSTRUL MĂNĂSTIRII MINORIȚILOR, a 
cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat, cu 15 voturi pentru. 

În cadrul punctului 17 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea 
unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţa AGEA al Societăţii NEW 
FASHION SA din data de 11 august 2016. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţa 
AGEA al Societăţii NEW FASHION SA din data de 11 august 2016, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 74/2016, privind acordarea unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu 
pentru şedinţa AGEA al Societăţii NEW FASHION SA din data de 11 august 2016, cu 15 voturi 
pentru. 

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

Dl. Ilyés Botond arată că mai mulți locuitori au semnalat nemulţumirile lor în legătură cu 
parcările existente în zona grădiniței Manócska. În zona respectivă sunt parcări tip rezidenţiale 
închiriate și mai mulți conducărori auto care transportau copii la grădiniță au fost amendați de 
polițiști locali din cauză că au ocupat parcările închiriate. Arată că ar trebui găsit o soluție deoarece 
părinții care conduc copii la grădiniță nu staționează mai mult de 10-15 minute. 

Dl. Primar arată că la el nu a semnalat încă nimeni această problemă nici la orele de 
audiență, nici în alt mod. Locuitorii din zona respectivă au solicitat parcări închiriate, de fapt toate 
parcările din oraș sunt închiriate doar în cazul în care există solicitări. Pentru a fluidiza circulația din 
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zonă vor aronda polițiști locali care să ajute însă și părinții trebuie să înțeleagă că nu trebuie să 
pătrundă cu mijloacele de transport chiar până la poarta grădiniței. 

Dl. Derzsi Gyula arată că lângă poarta grădiniței sunt create parcări în două rânduri care nu 
sunt închiriate și unde se poate opri oricine. 

Dl. Bejan András arată că doar în orele dimineții și după masă la ora 3 există o circulație 
mai mare în aceea zonă deoarece majoritatea părinților se duc după copii. 

Dl. Kelemen Andrei arată că parcarea reprezintă o problemă reală și în centrul orașului și 
în viitorul apropiat va trebui să se găsească o soluție și pentru aceasta. 
               Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte pentru 
participare şi declară închise lucrările şedinţei. 

     
 
           PREŞEDINTE                        SECRETAR 
          Kelemen Andrei                                  Zátyi Andrei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Întocmit Mátyus Kálmán 
Serviciul adm. publ. loc 


