P R O C E S V E R B A L NR. 6/2017
Încheiat azi 18 mai 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.
227/2017. 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 17: Hegedűs Ferenc, Budău Ionuţ, Czipa
Lóránd-Szabolcs, Fejér Melinda, Kelemen Andrei, , Gál Elemér-László, Szabó Vincze-Árpád,
Szigethy Kálmán, Pătru Constantin, Kiss Levente Csaba, Lőrincz József, Szilveszter Szabolcs,
Szöllösi Tamás, Szima Csaba, Bejan András şi Ilyés Botond.
Lipsesc nemotivat consilierii Taierling Johann și Nagy-Babos Tamás.
De asemenea la şedinţă mai participă: dl. Derzsi Gyula, viceprimar, domnul Zátyi
Andrei secretarul municipiului, responsabilul sătesc, şefii de compartimente şi reprezentanţii masmedia.
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local sunt publice.
Preşedintele şedinţei invită pe dl. secretar să prezinte procesul verbal nr. 4 și 5 din data
de 7 aprilie respectiv 10 mai 2017.
Nefiind observaţii preşedintele şedinţei supune la vot procesele verbale nr. 4 și 5, care
au fost aprobate cu 17 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 aprobarea contului de execuţie a bugetului general al
municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul I/2017
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării societăţii comerciale cu răspundere
limitată “ PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU SECUIESC” care urmează să administreze parcurile
industriale din municipiul Târgu Secuiesc
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă al unui
imobil, situat în strada Abatorului nr. 6, parter, Ap.1, municipiul Târgu Secuiesc
4. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenurilor aflate în
proprietatea privată a municipiului Târgu Secuies, strada Fortyogo, tinerilor beneficiari ai Legii nr.
15/2003
5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.40/2015 privind
aprobarea asocierii între municipiul Târgu Secuiesc, prin Consiliul Local al municipiului Târgu
Secuiesc şi Asociaţia Sportivă KSE, secţia tenis, în vederea exploatării şi întreţinerii bazei sportive
cuprinzând terenul de tenis, situat în municipiul Târgu Secuiesc, Parcul Molnár Józsiás
6. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE” postmortem al municipiului Târgu Secuiesc, dl-lui Kosztándi Jenő
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE
AGREMENT AGROTURISTIC” din municipiul Târgu Secuiesc, satul Lunga
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „MODIFICATOR
DIN ZONĂ DE LOCUINŢE COLECTIVE ÎN ZONĂ DE LOCUINŢE INDIVIDUALE” din
municipiul Târgu Secuiesc, între str. Fortyogó şi str. Papp Mihály
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINŢE
INDIVIDUALE STRADA FORTYOGÓ, ETAPA 4” din municipiul Târgu Secuiesc
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului
de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor aflate pe domeniul public al municipiului Târgu
Secuiesc
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 17 voturi
pentru.
Dna Fejér Melinda arată că la pct. 4 din cauza conflictului de interese nu va vota.
Deasemenea dl. Szöllősi Tamás arată că el nu va vota la pct. 2 tot din cauza conflictului de interese.
În continuare se trece la dezbaterea problemelor, din cadrul capitolului A. proiecte de
hotărâri.
La pct. 1 domnul viceprimar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de
execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul I/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 I/2017, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 44/2017, privind aprobarea
contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul I/2017, cu 14
voturi pentru și 3 abțineri (Ilyés Botond, Gál Elemér László, Czipa Loránd Szabolcs).
În cadrul punctului 2 domnul viceprimar prezintă proiectul de hotărâre privind
aprobarea înfiinţării societăţii comerciale cu răspundere limitată “ PARCURI INDUSTRIALE
TÂRGU SECUIESC” care urmează să administreze parcurile industriale din municipiul Târgu
Secuiesc.
Dl. Gál Elemér arată că ar trebui ca firmele existente în parcul industrial să acopere
cheltuielile societății.
Dl. Viceprimar arată că inițial 50.000 de lei va fi capitalul social al societății dar pe
termen lung firmele interesate vor acoperi cheltuielile.
Dl. Ilyés Botond arată că sunt 3 persoane nominalizate în consiliul de administrație a
societății. Întreabă după ce criterii au fost alese și cu cât vor fi remunerați aceste persoane.
Dl. Viceprimar arată că persoanele au fost alese de către o comisie. Din cele 3 persoane
unul va fi administratorul societății iar ceilalți 2 membrii consiliului de administrație. Consiliul local
va decide asupra remunerației acestor persoane.
Dl. Hegedűs Ferenc arată că dacă societatea va realiza profit vor fi remunerați membrii
consiliului de administrație însă dacă nu, vor realiza muncă voluntară deoarece nu va exista fond
pentru salarii.
Dl. Gál Elemér arată că nu este de acord cu munca voluntară, este de părere că trebuie
plătite salariile pentru acele persoane dar firmele interesate să acopere aceste cheltuieli.
Dl. Ilyés Botond întreabă câți candidați au fost pentru cele 3 posturi.
Dl. Szöllősi Tamás arată că posturile au fost scoase la concurs și au fost în total 8
candidați.
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de privind aprobarea înfiinţării societăţii comerciale cu răspundere limitată “ PARCURI
INDUSTRIALE TÂRGU SECUIESC” care urmează să administreze parcurile industriale din
municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 45/2017 privind aprobarea
înfiinţării societăţii comerciale cu răspundere limitată “ PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU
SECUIESC” care urmează să administreze parcurile industriale din municipiul Târgu Secuiesc, cu
11 voturi pentru și 5 abțineri. (Ilyés Botond, Gál Elemér László, Czipa Loránd Szabolcs, Szima
Csaba, Szigethy Kálmán). Dl. Szöllősi Tamás nu a participat la vot.
În cadrul punctului 3 domnul viceprimar prezintă proiectul de hotărâre privind
aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă al unui imobil, situat în strada Abatorului nr. 6,
parter, Ap.1, municipiul Târgu Secuiesc.
Dl. Gál Elemér întreabă dacă la ora actuală imobilul este închiriat.
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Dl. Viceprimar răspunde la întrebare și arată că imobilul funcționa ca cabinet veterinar
dar după ce medicul veterinar a ieșit la pensie este nefolosit.
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre 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. 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 16 voturi pentru și o abținere
(Czipa Loránd Szabolcs).
În cadrul punctului 4 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind atribuirea în
folosinţă gratuită a terenurilor aflate în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuies, strada
Fortyogo, tinerilor beneficiari ai Legii nr. 15/2003.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenurilor aflate în proprietatea privată a
municipiului Târgu Secuies, strada Fortyogo, tinerilor beneficiari ai Legii nr. 15/2003, Consiliul
local adoptând astfel Hotărârea nr. 47/2017 privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenurilor
aflate în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuies, strada Fortyogo, tinerilor beneficiari ai
Legii nr. 15/2003, cu 16 voturi pentru. Dna Fejér Melinda nu a participat la vot.
În cadrul punctului 5 domnul viceprimar prezintă proiectul de hotărâre privind
modificarea și completarea HCL nr. 40/2015 privind aprobarea asocierii între municipiul Târgu
Secuiesc, prin Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc şi Asociaţia Sportivă KSE, secţia
tenis, în vederea exploatării şi întreţinerii bazei sportive cuprinzând terenul de tenis, situat în
municipiul Târgu Secuiesc, Parcul Molnár Józsiás.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.40/2015 privind aprobarea asocierii între
municipiul Târgu Secuiesc, prin Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc şi Asociaţia
Sportivă KSE, secţia tenis, în vederea exploatării şi întreţinerii bazei sportive cuprinzând terenul de
tenis, situat în municipiul Târgu Secuiesc, Parcul Molnár Józsiás, Consiliul local adoptând astfel
Hotărârea nr. 48/2017 privind modificarea și completarea HCL nr. 40/2015 privind aprobarea
asocierii între municipiul Târgu Secuiesc, prin Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc şi
Asociaţia Sportivă KSE, secţia tenis, în vederea exploatării şi întreţinerii bazei sportive cuprinzând
terenul de tenis, situat în municipiul Târgu Secuiesc, Parcul Molnár Józsiás, cu 17 voturi pentru.
În cadrul punctului 6 domnul consilier Bejan András prezintă proiectul de hotărâre
privind conferirea Titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE” post-mortem al municipiului Târgu
Secuiesc, dl-lui Kosztándi Jenő.
Nefiind observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de hotărâre
privind conferirea Titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE” post-mortem al municipiului Târgu
Secuiesc, dl-lui Kosztándi Jenő, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 49/2017 privind
conferirea Titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE” post-mortem al municipiului Târgu Secuiesc,
dl-lui Kosztándi Jenő, cu 17 voturi pentru.
Sosește domnul consilier Nagy Babos Tamás, astfel numărul consilierilor cu drept de
vot în sală fiind de 18.
În cadrul punctului 7 domnul viceprimar prezintă proiectul de hotărâre privind
aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE AGREMENT AGROTURISTIC” din municipiul
Târgu Secuiesc, satul Lunga.
Dl. Kelemen Andrei arată că la tehnicile și metodele utilizate pentru informare ar trebui
trecut și internetul.
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a
indicatorilor tehnico- privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE AGREMENT
AGROTURISTIC” din municipiul Târgu Secuiesc, satul Lunga, Consiliul local adoptând astfel
Hotărârea nr. 50/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE AGREMENT
AGROTURISTIC” din municipiul Târgu Secuiesc, satul Lunga, cu 18 voturi pentru.
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În cadrul punctului 8 domnul viceprimar prezintă proiectul de hotărâre privind
aprobarea Planului Urbanistic Zonal „MODIFICATOR DIN ZONĂ DE LOCUINŢE COLECTIVE
ÎN ZONĂ DE LOCUINŢE INDIVIDUALE” din municipiul Târgu Secuiesc, între str. Fortyogó şi
str. Papp Mihály.
Dl. Gál Elemér întreabă dacă există o metodologie după ce criterii vor fi împărțite
terenurile.
Dl. Viceprimar arată că după criterii stabilite fiecare solicitant primește un punctaj, iar
conform listei de prioritate efectuat după punctaj, solicitanții vor alege parcela care doresc.
Nefiind alte propuneri, observații și întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „MODIFICATOR DIN ZONĂ
DE LOCUINŢE COLECTIVE ÎN ZONĂ DE LOCUINŢE INDIVIDUALE” din municipiul Târgu
Secuiesc, între str. Fortyogó şi str. Papp Mihály, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr.
51/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „MODIFICATOR DIN ZONĂ DE
LOCUINŢE COLECTIVE ÎN ZONĂ DE LOCUINŢE INDIVIDUALE” din municipiul Târgu
Secuiesc, între str. Fortyogó şi str. Papp Mihály, cu 18 voturi pentru.
În cadrul punctului 9 domnul viceprimar prezintă proiectul de hotărâre privind
aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINŢE INDIVIDUALE STRADA FORTYOGÓ,
ETAPA 4” din municipiul Târgu Secuiesc.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINŢE INDIVIDUALE STRADA
FORTYOGÓ, ETAPA 4” din municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea
nr. 52/2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINŢE INDIVIDUALE STRADA
FORTYOGÓ, ETAPA 4” din municipiul Târgu Secuiesc, cu 17 voturi pentru și o abținere (Gál
Elemér).
În cadrul punctului 10 domnii consilieri Szilveszter Szabolcs și Kiss Levente Csaba
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de
staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor aflate pe domeniul public al municipiului Târgu
Secuiesc.
Pe marginea expunerii dl. Szilveszter Szabolcs arată că îm cadrul şedinţei Comisiei
pentru economie, buget și finanțe s-a propus modificarea taxei de parcare la 2 lei/oră în parcările din
zona centru.
Dl. Gál Elemér întreabă: perioada de grație cum se va putea fi controlată și dacă după
părerea inițiatorilor va funcționa acest sistem.
Dl. Szilveszter Szabolcs arată că, controlul va fi în sarcina Poliției locale. După oprire
vor fotografia autovehicolul parcat iar după 10 minute dacă nu a achitat taxa de parcare o vor
fotografia din nou, după care vor întocmi procesul verbal de contravenție. Funcționalitatea
sistemului va depinde atât de locuitorii orașului cât și de consilierii locali.
Dl. Gál Elemér arată că după părerea lui sistemul va genera multe conflicte. Inițial au
discutat doar de parcările din centrul istoric al orașului dar au extins sistemul pentru tot orașul.
Autovehicolele înmatriculate în străinătate cum vor fi urmărite în caz de neplată a taxei de parcare.
Dl. Szilveszter Szabolcs arată că Poliția locală lucreză împreună cu Poliția națională,
sistemul parcării cu plată funcționează în mai multe locuri unde au rezolvat această problemă.
Dl. Kiss Levente Csaba arată că autovehicolul va fi identificat chiar dacă este
înmatriculat în alt județ, iar procesul verbal de contravenție va fi trimis proprietarului
autovehicolului. Doar autovehicolele înmatriculate în străinătate nu vor putea fi identificate, dar vor
fi puține cazuri de acest fel.
Dl. Czipa Lóránd Szabolcs întreabă ce argumentează introducerea sistemului de
parcare cu plată în afara zonei centru, în tot orașul, deoarece în restul orașului în celelalte parcări se
găsesc locuri de parcare și în orele de vârf.
Dl. Szilveszter Szabolcs arată că au încercat să stabilească tarife corecte, dar chiar dacă
nu va fi profitabilă, cheltuielile ivite cu introducerea sistemului parcării cu plată vor trebui
acoperite. Din această cauză s-au gândit să încerce cu taxa de 1 leu aplicat pe o zonă mai mare decât
să stabilească o taxă mai mare care să fi fost folosit doar în centru.
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Dl. Szigethy Kálmán arată că nu este împotriva sistemului de parcare cu plată însă nu
poate fi de acord ca în centrul orașului să se amenajeze în continuare parcări. Este un centru istoric,
ar trebui interzisă circulația în tot centrul orașului. Există și alternative pe ce străzi s-ar putea ocoli
centrul.
Dl. Szilveszter Szabolcs arată că este de acord ca centrul orașului ar trebui reamenajat.
După terminarea lucrărilor de canalizare în toate curțile din zona centrului vor putea realiza proiecte
pentru accesarea de fonduri necesare pentru reamenajare. Înaintea inițierii acestui proiect de
hotărâre a existat pe facebook și un vot public, iar 68% dintre cei care au votat au fost de acord cu
sistemul parcării cu plată. Au existat și păreri ca în centrul orașului să nu fie permisă deloc circulația
vehicolelor. Au ținut deasemenea și audiență la care 4 persoane s-au prezentat, propunerile acestora
au fost ascultate și incluse în regulament.
Dl. Kelemen Andrei arată că a fost în mai multe locuri, este un obicei frumos ca în
centrul orașelor este interzisă circulația autovehiculeleor. Reamenajarea centrului este destul de
costisitor, aceasta se va putea rezolva în timp, însă, proiectul de hotărâre dacă se adoptă acum, poate
fi modificată ulterior oricând.
Dl. Hegedűs Ferenc mulțumește consilierilor Szilveszter Szabolcs și Kiss Levente
Csaba munca depusă cu întocmirea acestui proiectului acestui regulament. Recunoaște că este greu
de ajuns la un compromis. Parcarea cu plată va fi acceptată de cca. 80% dintre locuitori. Nu există
precedent ca parcarea cu plată să fie administrată de către Primărie. Vor putea modifica această
hotărâre periodic dacă va fi nevoie. El a fost cel care a propus ca tariful aplicat în centru să fie de 2
lei/oră în loc de 1 leu/oră. Sunt puține locuri de parcare aici, este conștient că aceasta nu va rezolva
problema dar măcar va atenua. Regândirea și reamenajarea centrului necesită investiții serioase, din
bugetul local nu se va putea rezolva. Forma veche a orașului nu se mai poate reface. Se schimbă
lumea, trebuie acceptată. Pe vremuri o bicicletă costa 1000 de euro, acum cu această sumă poți
achiziționa o mașină.
Dna Antal Emőke, administrator public, arată că la art. 13, pentru autovehiculele care
aprovizionează agenţii economici, s-a stabilit un intervar orar în care pot staţiona fără taxă iar pentru
taximetriști au stabilit un abonament anual. Aceste modificări exclud cele 10 minute de perioada de
grație. Trebuie clarificat acest lucru.
Dl. Pătru Constantin propune ca prețul stabilit la abonamente să fie identică atât la
persoane fizice cât și la persoane fizice. Deasemenea arată că dacă Poliția locală primește noi sarcini
va trebui suplimentat numărul de posturi iar pentru polițiștii care se vor ocupa de parcarea cu plată
se poate aplica chiar un spor de 25% deoarece vor fi supuși la agresiuni verbale din partea unor
șoferi.
Dl. Gál Elemér întreabă dacă au făcut un calcul despre suma care se va obține cu acest
sistem de parcare cu plată.
Dl. Szilveszter Szabolcs arată cu nu au făcut niciun calcul. La ora actuală nu dispun
nici de resurse materiale. Trebuie achiziționat taxometrele, softul pentru plata prin sms pentru ca
sistemul să poate fi pus în funcțiune.
Dl. Hegedűs Ferenc arată că dl. Pătru Constantin a avut o propunere, care trebuie
supus votului. În rest vor vedea cum va funcționa sistemul și vor modifica dacă va fi nevoie.
Dl. Szöllősi Tamás întreabă cum va rămâne cu art. 13, în ceea ce privește perioada de
grație.
Dl. Bejan András arată că orice persoană din Târgu Secuiesc dacă se deplasează la
Brașov, după ce oprește într-o parcare cu plată, primul lucru pe care face este să cumpere foarte
repede biletul de parcare și nu se gândește la faptul oare cât este perioada de grație și cât poate
staționa fără să fie amendat. Dacă ceea mai mare dilemă la Târgu Secuiesc este perioada de grație și
timpul care poate staționa o mașină fără plată și fără amendă, atunci este de prisos orice încercare de
a face parcare cu plată.
Dl. Gál Elemér arată că nu trebuie uitat faptul că nu demult tocmai perioada de grație a
generat conflicte din cauză că societatea Cityparking nu a respectat și amenda șoferii imediat după
oprire.
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Dna Fejér Melinda arată că nu crede că locuitorii orașului nu vor înțelege importanța
parcării cu plată. În trecut era problemă că taxa era 1 leu pentru jumătate de oră și că sistemul nu era
administrat de Primărie și suma nu a rămas la Consiliu local. Acum toate aceste neajunsuri au fost
eliminate nu înțelege care este problema în continuare.
Președintele de ședință arată că în cazul acesta consilierii să decidă și asupra existenței
perioadei de grație. Supus la vot dacă în textul regulamentului să fie introdus perioada de grație de
10 minute, cu 2 voturi pentru, 15 voturi împotrivă și o abținere propunerea nu a fost acceptată.
Președintele ședinței supune la vot faptul ca în centru taxa să fie de 2 lei/oră iar prețul
abonamentelor să fie identice la persoane fizice și juridice, propunere care cu 14 voturi pentru, 1 vot
împotrivă și 3 abțineri a fost acceptată.
Nefiind alte propuneri, observații și întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre modificat 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. 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, cu 14 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Czipa Lóránd
Szabolcs, Gál Elemér) și 2 abțineri (Ilyés Botond, Szima Csaba).
La Capitolul B – Diverse – la pct. 1 „Întrebări şi interpelări” după ce s-au înscris, au luat
cuvântul:
Dl. Pătru Constantin arată că există posibilitatea ca prin depunerea unui proiect pentru
obținerea de fonduri europene să se amenajeze un hipodrom pentru oraș pe o suprafață de 8-10 ha
de fâneață. Valoarea proiectului ar fi în jur de 11-12 milioane de euro și ar trebui coofinanțat de
consiliul local cu 3-4% din această valoare. S-a interesat și la Federația Română de călărie și cu un
astfel de hipodrom ar putea organiza 8 tipuri de competiții ceea ce ear fi foarte avantajos pentru
oraș.
Dl. Hegedűs Ferenc arată că pe păşunea existentă la Fortyogó se poate realiza. Trebuie
știut faptul că chiriașul actual este un om neserios, de 27 de ani folosește proprietatea orașului și nu
dorește să înapoieze.
Dl. Kelemen Andrei arată că amenajarea unui hipodrom este o idee bună, există și
tradiții în oraș pentru călărie. Dacă se pot obține fonduri europene pentru amenajarea hipodromului
trebuie făcut. În principiu sunt de acord cu ideea, trebuie pregătit un proiect de hotărâre în acest sens
pentru ședința viitoare a consiliului local să poate fi supus votului.
Dl. Szilveszter Szabolcs roagă pe consilieri să ajute în mod constructiv munca Poliției
locale și a angajaților Primăriei în ceea ce privește punerea în funcțiune a sistemului de parcare cu
plată.
Dl. Gál Elemér arată că nu cunoaște cauza pentru care domnul director al SC Gosp Com
SRL nu a venit la ședință dar speră ca la ședința viitoare va fi prezent, deoarece este dator
consiliului local cu un raport de informare.
Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte
pentru participare şi declară închise lucrările şedinţei.
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