
 
P R O C E S   V E R B A L   NR. 11/2017 

 
Încheiat azi 16 noiembrie 2017 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. 
540/2017. 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, Fejér 

Melinda, Kelemen Andrei, Gál Elemér-László, Szigethy Kálmán, Pătru Constantin, Kiss Levente 
Csaba, Taierling Johann, Czipa Lóránd-Szabolcs, Szilveszter Szabolcs, Szima Csaba, Lőrincz 
József,  Szabó Vincze-Árpád, Nagy-Babos Tamás, Szöllösi Tamás, Bejan András şi Ilyés Botond. 

De asemenea la şedinţă mai participă: dl. Derzsi Gyula, viceprimar, dl. Zonda Balázs, 
directorul SC Gosp Com SRL, responsabilul sătesc, şefii de compartimente şi reprezentanţii mas-
media. 

Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local sunt publice. 
În continuare preşedintele şedinţei prezintă procesul verbal nr. 10 din data de 12 

octombrie 2017. 
Nefiind observaţii supune la vot procesul verbal nr. 10, care a fost aprobat cu 19 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 2017 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc pe trimestrul III/2017 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 53/2017 privind 
aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a 
autovehiculelor aflate pe domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.46/2017 privind aprobarea vânzării 
prin licitaţie publică deschisă al unui imobil, situat în strada Abatorului nr. 6, parter, Ap.1, 
municipiul Târgu Secuiesc 

5. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitaţie  publică a unui imobil 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru S.C. PARCURI 

INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L 
7. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 92/2008 

privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de “Cetăţean de onoare” şi a altor titluri 
şi distincţii personalităţilor cu merite deosebite 

8. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului 
municipal Târgu Secuiesc, aprobat prin HCL nr. 23/2017 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unui concurs de proiect cu tema: 
“Semn-simbol (totem) la intrarea în Municipiul Târgu Secuiesc” 

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind obligațiile și 
responsabilitățile ce revin persoanelor fizice  și juridice din municipiul TÂRGU SECUIESC 
pentru buna gospodărâre și înfrumusețare a localității și protecția mediului precum și constatarea 
faptelor ce constituie contravenții 

B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
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1. Informarea lunară a directorului SC Gosp Com SRL 
2. Înrebări și interpelări 
Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu încă două proiecte de hotărâri 

care au fost aviztate de Comisia pentru economie, buget și finanțe și anume proiect de hotărâre cu 
privire la modificarea HCL nr. 39/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici legate de 
proiectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE 
MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - SPITAL TG SECUIESC - SECŢIA CHIRURGIE și proiect de 
hotărâre privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A 
CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - SPITAL TG SECUIESC - 
SECŢIA CHIRURGIE, și a cheltuielilor legate de proiect. 

Supus la vot propunerea a fost acceptată cu 19 voturi pentru. 
Astfel ordinea 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 2017 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al 

municipiului  Târgu Secuiesc pe trimestrul III/2017 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 53/2017 privind 

aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a 
autovehiculelor aflate pe domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.46/2017 privind aprobarea vânzării 
prin licitaţie publică deschisă al unui imobil, situat în strada Abatorului nr. 6, parter, Ap.1, 
municipiul Târgu Secuiesc 

5. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitaţie  publică a unui imobil 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru S.C. PARCURI 

INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L 
7. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 92/2008 privind 

aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de “Cetăţean de onoare” şi a altor titluri şi 
distincţii personalităţilor cu merite deosebite 

8. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului municipal 
Târgu Secuiesc, aprobat prin HCL nr. 23/2017 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unui concurs de proiect cu tema: 
“Semn-simbol (totem) la intrarea în Municipiul Târgu Secuiesc” 

10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind obligațiile și 
responsabilitățile ce revin persoanelor fizice  și juridice din municipiul TÂRGU SECUIESC 
pentru buna gospodărâre și înfrumusețare a localității și protecția mediului precum și constatarea 
faptelor ce constituie contravenții 

11. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 39/2017 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A 
CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - SPITAL TG SECUIESC - 
SECŢIA CHIRURGIE 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI 
ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - 
SPITAL TG SECUIESC - SECŢIA CHIRURGIE, și a cheltuielilor legate de proiect 

B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Informarea lunară a directorului SC Gosp Com SRL 
2. Înrebări și interpelări 
Supus la vot de către preşedintele de şedinţă, ordinea de zi este adoptată cu 19 voturi 

pentru. 
Domnul primar propune ca înainte de a începe dezbaterea proiectelor de hotărâri domnul 

director al SC Gosp Com SRL să prezinte informarea lunară având în vedere faptul că este așteptat 
la sediul societății pentru a semna anumite contracte. 

Supus la vot propunerea a foct acceptată cu 19 voturi pentru. 
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Președintele de ședință dă cuvântul dl.-ui Zonda Balázs, directorul SC Gosp Com SRL să 
prezinte informarea lunară despre activitatea agentului economic. 

Pe marginea informării au luat cuvântul consilierii: 
Dl. Szöllősi Tamás întreabă dacă va exista posibilitatea de a plăti facturile și online. 
Dl. Zonda Balázs, arată că există deja această posibilitate. Au încheiat o convenție cu 

Banca Raiffeisen care asfel virează valoarea facturilor de pe contul clienților.  
Dl. Primar arată că întrebarea se referea la faptul dacă clienții pot plăti facturile online de 

acasă. 
Dl. Zonda Balázs arată că da, există și această posibilitate. Pe spatele facturii este trecut 

contul agentului economic. Au introdus și posibilitatea plății prin PayPoint la băncile Transilvania și 
BCR. Deasemenea facturile se pot plăti direct și la angajații societății aflate pe teren precum și la 
sediul societății. 

Dl. Szöllősi Tamás arată că SC Tega SA are o serie de reclame pentru promovarea 
colectării gunoiului selectiv. Ar fi bine dacă și societatea Gosp Com ar avea mai multe materiale 
pentru a promova importanța colectării selective a gunoiului.3 

Dl. Zonda Balázs arată că materialele de promovare pentru operatorul regional SC Tega 
SA au fost pregătite de agenția județeană de salubritate, iar au promis că luna aceasta vor promova 
și societatea Gosp Com. 

Dl. Szöllősi Tamás arată că există probleme cu transportul gunoiului la sfârșitele de 
săptămâni. Au fost semnalate mai multe cazuri precum că în zilele de duminică se acumulează 
gunoiul în zonele de colectare din cauză că containerele sunt pline. 

Dl. Zonda Balázs arată că transportul gunoiului în zonele de blocuri se desfășoară zilnic 
de luni până sâmbată. Vor căuta o modaliate de a rezolva această problemă prin suplimentrea 
numărului de containere în acele puncte de colectare ori dacă va fi nevoie vor introduce și 
transportul gunoiului în ziua de duminică. Arată deasemenea că și colectarea selectivă a gunoiului 
este o modalitate de a rezolva această problemă, deoarece astfel cantitatea gunoiului menajer va 
scădea. 

Dl. Lőrincz József întreabă cum vor rezolva transportul gunoiului din satele apropiate 
având în vedere faptul că a citit că SC Tega SA nu va mai prelua materialele compostabile din sate. 

Dl. Zonda Balázs arată că satele apropiate aparțin administrativ municipiului Târgu 
Secuiesc. Astfel ca și în oraș locatarii primesc saci de plastic în care pot strânge gunoiul selectiv.  

Dl. Lőrincz József arată că sunt cazuri când degeaba strâng gunoiul selectiv în saci 
deoarece sacii nu sunt preluate. 

Dl. Zonda Balázs arată că vor organiza și în sate zile când vor preula gunoiul strâns din 
zone verzi. 

Dl. Szabó Vince arată că ar fi bine dacă pe spatele facturii ar trece și zilele când sunt 
preluate gunoaiele selective. 

Dl. Primar arată că era vorba că familiile din casele particulare vor primi containere 
pentru materiale compostabile. Întreabă când se vor împărți aceste containere și câte astfel de familii 
sunt în total. 

Dl. Zonda Balázs arată că containerele noi vor fi utilizate pentru gunoiul menajer iar cel 
existent pentru materiale compostabile. Au făcut deja comanda pentru 1000 de bucăți, în total după 
numărul de contracte existente va fi nevoie de cca. 2400 de containere. 

Dl. Szigethy Kálmán arată că pentru a preveni dispersarea gunoiului de către persoanele 
de etnie rrom punctele de colectare ar putea fi închise iar cheia păstrată la locatari. 

Dl. Zonda Balázs arată că acele insule de colectare pot fi dezvoltate, în viitor pot fi 
prevăzuți chiar și cu acoperiș. 

Dl. Szilveszter Szabolcs arată că compostarea ar putea fi promovată mai mult la locatari, 
acesta funcționează foarte bine în vest, au reușit să reducă semnificativ cantitatea de gunoi. În 
județul Harghita se împart vase pentru compostare la locatari. 

Dl. Zonda Balázs arată că și proiectul județean sa bazat pe acest concept, de la sate 
materialele compostabile nu sunt preluate. În oraș însă sunt alte situații, degeaba împart vase de 
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compostare la locatari că din cauza suprafețelor mici de curți sau grădine aceștia nu au loc unde să 
efectueze compostarea. 

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 2017. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2017, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 93/2017, privind rectificarea  bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2017, cu 15 voturi pentru și 4 abțineri (Czipa Lóránd-
Szabolcs, Ilyés Botond, Gál Elemér, Taierling Johann). 

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/2017. 

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 III/2017, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 94/2017 privind aprobarea 
contului de execuţie a bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc pe trimestrul III/2017, cu 
14 voturi pentru și 5 abțineri (Czipa Lóránd-Szabolcs, Szima Csaba, Ilyés Botond, Gál Elemér, 
Taierling Johann).  

În cadrul punctului 3 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea 
și completarea HCL nr. 53/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de 
staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor aflate pe domeniul public al municipiului Târgu 
Secuiesc. 

Dl. Taierling Johann arată că gruparea politică PCMT-EMNP până la ora actuală nu a 
votat nici o hotărâre cu privire la parcarea cu plată. Propune ca sistemul de parcare cu plată să fie 
introdus doar în centrul orașului și nu și în alte zone. Ei susțin pe acei locatari ai orașului care se 
gândesc astfel. 

Președintele de ședință supune la vot propunerea, dar aceasta cu 5 voturi pentru și 14 
voturi împotrivă a fost respinsă. 

Dl. Ilyés Botond arată că este inutil introducerea parcării cu plată într-un oraș așa mic. 
În multe cazuri angajații poliției locale vor fi înjurați însă consideră că trebuie înjurat acela care a 
votat și a introdus acest sistem cu plată. 

Dl. Czipa Lóránd Szabolcs arată că există păreri că unii consideră un fapt bun 
introducerea parcării cu plată iar alții nu. A stat de vorbă cu mai mulți locuitori dar nu a fost nimeni 
care să confirme că ar fi de acord cu acest sistem în afara zonei centrului. Consideră că doar 
conducerea orașului dorește acest sistem de parcare și nu și locuitorii. Dacă peste tot se poate găsi 
locuri de parcări libere nu înțelege de ce este necesar sistemul cu plată. Este inutil și fără importanță 
tot sistemul. Arată că așa a fost prezentat inițial proiectul de hotărâre cu privire la parcarea cu plată, 
că se va introduce în mai multe zone acest sistem nu numai în centru, deoarece altfel nu s-ar putea 
acoperi cheltuielile sau nu ar fi rentabil acest sistem. Roagă pe dl. Szilveszter Szabolcs, inițiatorul 
proiectului de hotărâre privind parcarea cu plată, să confirme acest lucru.  

Dl. Szilveszter Szabolcs arată că înainte de a iniția proiectul de hotărâre locuitorii au 
putut vota online cu privire la parcarea cu plată și 80% dintre cei care au votat au fost de acord cu 
introducerea sistemului. Au ținut și audiență unde doar doi cetățeni au fost prezenți și au ascultat și 
părerile lor. În cazul în care ar fi introdus sistemul de parcare cu plată doar în centrul orașului, s-ar fi 
ajuns la aglomerarea zonelor din vecinătatea centrului. Nu este adevărat nici pe departe că vor 
introducerea parcării cu plată în mai multe zone din punct de vedere financiar. Taxa de 1 leu stabilit 
pentru parcare nu va putea acoperi nicidecum cheltuielile ivite cu funcționarea sistemului. 

Dl. Czipa Lóránd Szabolcs arată că cheltuielile ar putea fi acoperite și dacă ar introduce 
parcarea cu plată doar în centrul orașului. 

Dl. Szilveszter Szabolcs întreabă dacă domnul consilier are calcule făcute în mod 
concret pentru a susține această afirmație. 
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Intervine domnul primar și arată că proiectul de hotărâre din față nu se referă la faptul să 
existe sau să nu existe sistemul de parcare cu plată deoarece aceea hotărâre a fost deja adoptată. 
Actualmente trebuie adoptat o modificare în sensul includerii TVA-ului în taxă și deasemenea 
trebuie acceptat modelul abonamentului. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 53/2017 privind aprobarea 
Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor aflate 
pe domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
95/2017 privind modificarea și completarea HCL nr. 53/2017 privind aprobarea Regulamentului de 
funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor aflate pe domeniul 
public al municipiului Târgu Secuiesccu cu 15 voturi pentru și 4 voturi împotrivă (Ilyés Botond, Gál 
Elemér, Czipa Lóránd Szabolcs, Taierling Johann).  

În cadrul punctului 4 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea 
HCL nr.46/2017 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă al unui imobil, situat în 
strada Abatorului nr. 6, parter, Ap.1, municipiul Târgu Secuiesc. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea HCL nr.46/2017 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică 
deschisă al unui imobil, situat în strada Abatorului nr. 6, parter, Ap.1, municipiul Târgu Secuiesc, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 96/2017 privind modificarea HCL nr. 46/2017 privind 
aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă al unui imobil, situat în strada Abatorului nr. 6, 
parter, Ap.1, municipiul Târgu Secuiesc, cu 17 voturi pentru și 2 abțineri (Czipa Lóránd Szabolcs, 
Taierling Johann).  

În cadrul punctului 5 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind vânzarea fără 
licitaţie  publică a unui imobil. 

Dl. Ilyés Botond întreabă de ce este necesar să se vândă imobilul respectiv. În alte cazuri 
au zis că proprietățile orașului nu ar trebui risipite. 

Domnul primar arată că nu este vorba de nici o risipă. Jumătate din imobilul respectiv 
este a unei societăți iar cealaltă jumătate este în proprietatea orașului. Chiriașul a depus o solicitare 
că ar dori să cumpere și cealaltă jumătate a imobilului, iar el va trebui să dea un răspuns. Dacă se va 
vota hotărârea va vinde dacă nu va da răspunsul în acest sens. 

Dl. Pătru Constantin întreabă în raport cum a fost stabilită dobânda. 
Dl. Primar arată că sa folosit dobânda utilizată de către BNR, care dacă se schimbă se va 

schimba și în cazul de față. 
Dl. Pătru Constantin arată că ar trebui verificat acest aspect deoarece el crede că 

dobânda este mai mare. 
Dna. Antal Emőke, administratorul public, arată că este vorba de valoarea de referință a 

BNR, iar instituțiile publice trebuie să folosească această valoare. 
Dl. Pătru Constantin arată că este de acord cu vânzarea dar nu și cu dobânda stabilită. 

Roagă ca acest aspect să fie consemnat și în procesul verbal al ședinței deoarece nu dorește să 
pltătească dacă curtea de conturi va imputa această greșeală. În imobilul respectiv există spații de 
atelier ori în aceste condiții trebuie aplicat Legea nr. 550/2002 care prevede o dobândă de 10%. 

Domnul primar propune ca în acest caz până la lămurirea situației să se amâne adoptarea 
hotărârii. 

Supus la vot propunerea a fost acceptată cu 19 voturi pentru.  
În cadrul punctului 6 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre aprobarea Scrisorii 

de așteptări pentru S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 
Nefiind observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-
SECUIESC S.R.L, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 97/2017 privind aprobarea Scrisorii 
de așteptări pentru S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L, cu 18 voturi 
pentru și o abținere (Taierling Johann). 

În cadrul punctului 7 domnul consilier Bajan András prezintă proiectul de hotărâre cu 
privire la modificarea și completarea HCL nr. 92/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru 
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conferirea titlului de “Cetăţean de onoare” şi a altor titluri şi distincţii personalităţilor cu merite 
deosebite. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 92/2008 privind aprobarea 
Regulamentului pentru conferirea titlului de “Cetăţean de onoare” şi a altor titluri şi distincţii 
personalităţilor cu merite deosebite, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 98/2017 cu privire 
la modificarea și completarea HCL nr. 92/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea 
titlului de “Cetăţean de onoare” şi a altor titluri şi distincţii personalităţilor cu merite deosebite, cu 
19 voturi pentru. 

În cadrul punctului 8 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
modificarea statului de funcții al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, aprobat prin HCL nr. 
23/2017. 

Nefiind propuneri, observații și întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, aprobat 
prin HCL nr. 23/2017, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 99/2017 cu privire la 
modificarea statului de funcții al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, aprobat prin HCL nr. 
23/2017,  cu 19 voturi pentru. 

În cadrul punctului 9 domnul consilier Szilveszter Szabolcs prezintă proiectul de 
hotărâre privind aprobarea organizării unui concurs de proiect cu tema: “Semn-simbol (totem) la 
intrarea în Municipiul Târgu Secuiesc”. 

Dl. Szilveszter Szabolcs arată că Comisia pentru dezvoltare teritorială și urbanism a 
avizat favorabil proiectul de hotărâre cu anumite modificări. Astfel au scos din proiect premiul 
special al juriului, au renunțat la faptul ca cel care câștigă premiul să elaboreze și planul de execuție 
și au stabilit calendarul de desfășurare. 

Dl. Hegedűs Ferenc întreabă dacă membrii juriului știu că au fost nominalizați deoarece 
există zvonuri că unii dintre ei nu au fost nici măcar întrebați. 

Dl. Szilveszter Szabolcs arată că el a făcut numai propuneri la membrii juriului, însă la 
final se va putea și modifica componența dacă va fi nevoie. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre modificat privind aprobarea organizării unui concurs de proiect cu tema: 
“Semn-simbol (totem) la intrarea în Municipiul Târgu Secuiesc”, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 100/2017 privind aprobarea organizării unui concurs de proiect cu tema: “Semn-
simbol (totem) la intrarea în Municipiul Târgu Secuiesc”, cu 19 voturi pentru. 

În cadrul punctului 10 domnul consilier Szilveszter Szabolcs prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind obligațiile și responsabilitățile ce revin 
persoanelor fizice  și juridice din municipiul TÂRGU SECUIESC pentru buna gospodărâre și 
înfrumusețare a localității și protecția mediului precum și constatarea faptelor ce constituie 
contravenții. 

Dl. Szilveszter Szabolcs arată că Comisia pentru dezvoltare teritorială și urbanism a 
avizat favorabil proiectul de hotărâre cu mici modificări și dă citire acestora. 

Președintele de ședință supune la vot modificările propuse, care au fost aprobate cu 14 
voturi pentru, 4 abțineri (Czipa Lóránd-Szabolcs, Szima Csaba, Ilyés Botond, Taierling Johann) și 
un vot împotrivă (Gál Elemér). 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind obligațiile și 
responsabilitățile ce revin persoanelor fizice  și juridice din municipiul TÂRGU SECUIESC 
pentru buna gospodărâre și înfrumusețare a localității și protecția mediului precum și constatarea 
faptelor ce constituie contravenții, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 101/2017 cu privire 
la aprobarea Regulamentului privind obligațiile și responsabilitățile ce revin persoanelor fizice  și 
juridice din municipiul TÂRGU SECUIESC pentru buna gospodărâre și înfrumusețare a localității 
și protecția mediului precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții, cu 14 voturi pentru și 
5 abțineri (Czipa Lóránd-Szabolcs, Szima Csaba, Ilyés Botond, Gál Elemér, Taierling Johann). 
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În cadrul punctului 11 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
modificarea HCL nr. 39/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul 
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE 
MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - SPITAL TG SECUIESC - SECŢIA CHIRURGIE. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre modificat cu privire la modificarea HCL nr. 39/2017 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici legate de proiectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A 
CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - SPITAL TG SECUIESC - 
SECŢIA CHIRURGIE, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 102/2017 cu privire la 
modificarea HCL nr. 39/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul 
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE 
MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - SPITAL TG SECUIESC - SECŢIA CHIRURGIE, cu 19 voturi 
pentru. 

În cadrul punctului 12 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE 
MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - SPITAL TG SECUIESC - SECŢIA CHIRURGIE, și a 
cheltuielilor legate de proiect. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A 
CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - SPITAL TG SECUIESC - 
SECŢIA CHIRURGIE, și a cheltuielilor legate de proiect, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea 
nr. 103/2017 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A 
CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - SPITAL TG SECUIESC - 
SECŢIA CHIRURGIE, și a cheltuielilor legate de proiect, cu 19 voturi pentru. 

Se trece la Capitolul B – Diverse – la pct.2 „Întrebări și interpelări”, unde după ce s-au 
înscris, au luat cuvântul: 

Dl. Gál Elemér arată că la o ședință anterioară a solicitat montarea unei oglinzi la 
intersecția străzilor Mihai Eminescu și Dózsa György pentru a ușura circulația. Întreabă dacă au 
făcut demersuri în acest sens. Deasemenea arată că din 1 decembrie examenul pentru obținerea 
permisului de conducere se va putea da din nou doar la Sfântu Gheorghe ceea ce nu este bine. Pe 
vremuri au lucrat mai multe luni pentru a putea satisface cerințele ca examenul să se poate ține și în 
Târgu Secuiesc. Motivul mutării examenului din oraș precum că că Târgu Secuiesc este mic și astfel 
se poate obține permisul de conducere mult mai ușor nu este relevant. 

Dl. Szöllősi Tamás arată că ar trebui depus o petiție pentru a se putea da examenul și în 
continuare la Târgu Secuiesc. Sunt mulți care au făcut deja școala în oraș, va fi greu pentru axceștia 
să dea examenul în alt loc în decembrie. 

Dl. Pătru Constantin arată că el a primit programul deja gata făcut pentru scena 
principală din centru și a primit informația de la Biroul de comunicare că acel program nu se mai 
poate modifica iar dar dacă Asociația de Dezvoltare Locală și Culturală dorește să organizeze alte 
spectacole poate să facă în fața Sălii Polivalente ca și anul trecut. 

Dl. Kelemen Andrei arată că nu numai din punct de vedere administrativ este 
discriminat orașul în ceea ce privește școala de șoferi. Au răspândit zvonul că spitalul municipal nu 
are dreptul să elibereze certfificatul medical pentru obținerea permisului de conducere. Dorește să 
aducă la cunoștiința locuitorilor că acest zvon este fals, certificatul medical pentru obținerea 
permisului de conducere poate fi eliberat și la spitalul muinicipal cu valabilitate totală. Deasemenea 
informează că au reușit să înfințeze și un cabinet gastro-enterologic la spital, există și un medic și 
vor putea ahiziționa și echipamentele necesare pentru funcționarea cabinetului. Până la ora actuală 
la Târgu Secuiesc nu a existat medic specialist în acest domeniu. Din ianuarie vor putea evalua și 
rezultatele biopsiilor. Este o realizare uriașă care a fost posibil cu ajutorul consiliului local. 

Dl. Bajan András întreabă când va fi inaugurat patinoarul artificial. 
Dl. Primar răspunde la întrebări și arată că au depus deja comanda pentru oglinda 

necesară la intersecția străzilor Mihai Eminescu și Dózsa György. În ceea ce privește examenul 
pentru școala de șoferi, ca senator a obținut cu greu ca și în Târgu Secuiesc să existe posibilitatea de 
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examinare. Și atunci au existat o serie de pretexte precum că în oraș nu există semafoare, că 
personalul examinator nu este suficient, însă la final au acceptat să se dea examenul și la Târgu 
Secuiesc. Consideră că rezolvarea acestei probleme depinde de domnul prefect. Vor vorbi cu 
senatorul Fejér Ödön László care se va întâlni cu domnul prefect după care în funcție de ce soluții 
găsesc vor vedea următorul pas. Patinoarul artificial este gata, însă nu sa putut face recepția 
deoarece ISU nu a dat avizul pentru funcționare și a solicitat o serie de măsuri și modificări care 
trebuiesc efectuate. Există așadar o situație aparte deoarece orașul nu a putut prelua investiția și ca 
atare nu poate cheltui sume pentru modificările solicitate iar FNI nu mai dorește să cheltuiească mai 
mulți bani cu această investiție. Au găsit o societate care  sa angajat să facă aceste modificări pe 
cheltuiala ei. 

Dl. Pătru Constantin arată că ar fi bine ca orașul Târgu Secuiesc să fie declarat stațiune 
turistică. Există un precedeu care trebuie urmat după care se poate obține acest titlu prin hotărâre de 
guvern. Deasemenea arată că Asociația de dezvoltare Locală și Culturală Suflet românesc transmite 
prin el invitație oficială pentru sărbătorirea Zilei naționale a României pe 1 decembrie. Amintește că 
asociația amintită a depus coroane de flori în fiecare an cu ocazia sărbătorilor de 15 martie și invită 
pe cine dorește să participe la sărbătoarea organizată pe 1 decembrie care se va termina cu un 
concert.  

Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte 
pentru participare şi declară închise lucrările şedinţei. 

    
            PREŞEDINTE                        SECRETAR 
          Nagy Babos Tamás                                   Zátyi Andrei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Întocmit Mátyus Kálmán 
Serviciul adm. publ. loc 


