P R O C E S V E R B A L NR. 8/2017
Încheiat azi 13 iulie 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.
302/2017. 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, Fejér
Melinda, Kelemen Andrei, Gál Elemér-László, Szigethy Kálmán, Pătru Constantin, Kiss Levente
Csaba, , Lőrincz József, Szilveszter Szabolcs, Czipa Lóránd-Szabolcs, Szabó Vincze-Árpád, NagyBabos Tamás, Szöllösi Tamás, Szima Csaba, Bejan András şi Ilyés Botond.
Lipseşte nemotivat consilierul Taierling Johann și motivat consilierul Derzsi Gyula.
De asemenea la şedinţă mai participă: domnul primar Bokor Tiberiu, 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. 7 din data de 29
iunie 2017.
Nefiind observaţii preşedintele şedinţei supune la vot procesul verbal nr. 7, care a fost
aprobat 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 rectificarea bugetului general al municipiului Târgu
Secuiesc pe anul 2017
2. 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 2017
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru serviciile oferite de către Baza
Sportivă din municipiul Târgu Secuiesc
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LAC DE
AGREMENT” din municipiul Târgu Secuiesc
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri
1. Înrebări și interpelări
Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu încă două proiecte de hotărâri
care au fost avizați favorabil de către comisiile de specialitate și anume : Proiect de hotărâre privind
modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Târgu Secuiesc și Proiect de hotărâre
privind înfiinţarea unei zone de locuinţe individuale în municipiul Târgu Secuiesc.
Supus la vot de către președintele de ședință, propunerea a fost acceptată cu 17 voturi.
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 2017
2. 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 2017
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3. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru serviciile oferite de către Baza
Sportivă din municipiul Târgu Secuiesc
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LAC DE
AGREMENT” din municipiul Târgu Secuiesc
5. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal
Târgu Secuiesc
6. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei zone de locuinţe individuale în municipiul
Târgu Secuiesc
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri
1. Înrebări și interpelări
Supus la vot de către preşedintele de şedinţă, ordinea de zi este adoptată cu 17 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 privind rectificarea bugetului
general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2017.
Dl. Pătru Constantin arată că și la ședința Comisiei pentru economie a constatat faptul că
prețul de 10.000 de euro pentru transformatorul trecut pe lista de investiții este prea mare.
Dl. Primar arată că pentru funcționarea patinoarului artificial este nevoie de un
transformator cu petere de min. 700 de kW. Deoarece transformatoarele au o putere standard au
mers pe valoarea ceea mai mare. Prețul prevăzut pe lista de investiții cuprinde în afara
transformatorului și accesoriile necesare. Nu au vrut să suplimenteze transformatorul vechi cu încă
un transformator de putere redusă, cheltuielile ar fi fost mai mari ăn acest caz. Acest transformator
are dimensiunile de 6x2 m, dacă va fi cazul va putea alimenta și viitorul bazin de înnot.
Dl. Pătru Constantin arată că ar fi bine să prevadă o sumă pentru organizarea de
programe culturale românești cu ocazia zilelor orașului deoarece pentru astfel de programe nu au
fost alocate sume la adoptarea bugetului general.
Dl. primar arată că la adoptarea bugetului au prevăzut suma de 100.000 de lei pentru
organizarea zilelor orașului la care se va adăuga eventualele sume primite din sponzorizări. Vor
încerca ca din suma aceasta să aloce 10.000 de lei pentru programe românești.
Dl. Pătru Constantin arată că la secțiunea Cultură a fost prevăzut inițial cca. 500.000 lei
din care 180.000 lei încă n a fost cheltuit.
Dl. Primar arată că suma alocată la secțiunea Cultură sunt prevăzute pentru cheltuielile
de întreținere și nu pentru programe. Pentru anul viitor vor rezolva altfel situația, anul acesta vor
aloca suma de 10.000 lei din totalul prevăzut pentru organizarea zilelor orașului.
Dl. Pătru Constantin arată că astfel pentru organizarea de programe ar avea nevoie de
scena Primăriei.
Dl primar arată că nu poate promite deoarece scena a fost cerută şi aprobată deja
Organizației pentru tineret, dar vor încerca să rezolve situația.
Nefiind alte 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. 63/2017, privind rectificarea bugetului
general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2017, cu 16 voturi pentru și o abținere (dl. Czipa
Lóránd).
În cadrul punctului 2 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 2017.
Nefiind 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 2017,
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 64/2017 cu privire la stabilirea taxei speciale pentru
ocuparea domeniului public, cu ocazia organizării târgului în perioada “ Zilele Târgu Secuiesc –
Őszi Sokadalom” pentru anul 2017, cu 17 voturi pentru.
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În cadrul punctului 3 domnul consilier Szabó Vincze-Árpád prezintă proiectul de
hotărâre privind stabilirea taxelor pentru serviciile oferite de către Baza Sportivă din municipiul
Târgu Secuiesc.
Dl. Ilyés Botond întreabă dacă taxa de închiriere a Sălii polivalente a fost schimbată.
Dl. Primar răspunde la întrebare și arată că toate taxele au rămas la nivelul la care au
fost și până în prezent.
Dl. Ilyés Botond arată că au discutat și cu administratorul bazelor sportive că iluminatul
nu este adecvat și să folosească toate corpurile de iluminat dacă cineva a închiriat Sala polivalentă,
dar nu s-a întâmplat nimic. Consideră că nu neapărat trebuie să fie profitabilă pentru Consiliul local
închirierea Sălii polivalente, important ar fi să facă sport cât mai multă lume. Propune ca taxa de
închiriere la pct. 3 și 6 să fie majorat cu 10 lei dar la folosirea Sălii polivalente să fie folosite toate
corpurile de iluminat.
Dl. Kiss Levente-Csaba arată că degeaba vor majora taxa de închiriere deoarece nu
există nici o garanție că administratorul va folosi iluminatul cum trebuie.
Dl. Primar arată că administratorul trebuie să respecte hotărârile consiliului local iar
Comisia pentru sport are posibilitatea să tragă la răspundere dacă consideră că nu a respectat
prevederile hotărârii.
Președintele de ședință supune la vot propunerea majorării taxei de închiriere la pct. 3 și
6 cu suma de 10 lei, propunere care a fost acceptatî cu 17 voturi pentru/
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre modificat privind stabilirea taxelor pentru serviciile oferite de către Baza
Sportivă din municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 65/2017
privind stabilirea taxelor pentru serviciile oferite de către Baza Sportivă din municipiul Târgu
Secuiesc, cu 17 voturi pentru.
În cadrul punctului 4 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
Planului Urbanistic Zonal „LAC DE AGREMENT” din municipiul Târgu Secuiesc.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LAC DE AGREMENT” din municipiul
Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 66/2017 privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal „LAC DE AGREMENT” din municipiul Târgu Secuiesc, cu 17 voturi pentru.
În cadrul punctului 5 domnul consilier Kelemen Andrei prezintă proiectul de hotărâre
privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Târgu Secuiesc.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Târgu Secuiesc,
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 67/2017 privind modificarea structurii organizatorice a
Spitalului Municipal Târgu Secuiesc, cu 17 voturi pentru.
În cadrul punctului 6 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind înfiinţarea
unei zone de locuinţe individuale în municipiul Târgu Secuiesc.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind înfiinţarea unei zone de locuinţe individuale în municipiul Târgu Secuiesc,
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 68/2017 privind înfiinţarea unei zone de locuinţe
individuale în municipiul Târgu Secuiesc, cu 17 voturi pentru.
Se trece la Capitolul B – Diverse – la pct.1 „Întrebări și inerpelări”, unde după ce s-au
înscris, au luat cuvântul:
Dl. Czipa Lóránd întreabă dacă au primit transformatorul la patinoarul artificial și acesta
când va fi pus în funcțiune.
Dl. Primar arată că înainte cu o zi a sosit instalația frigorifică, care a fost transportată de
către o firmă din București, iar din cauza întârzierii era nemulțumit și întreprinzătorul principal.
Instalația poate fi pusă în funcțiune în cca. 3 săptămâni. Ar fi ideal dacă cu ocazia zilelor orașului ar
putea inagura și patinoarul artificial. Au scos la licitație deja și amenajarea terenului aferent la care
s-au prezentat două societăți. Dacă nu vor fi contestații vor putea termina și aceste lucrări până la
inaugurare.
Dl. Pătru Constantin arată că a observat că Spitalul municipal are un nou director.
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Dl. Kelemen Andrei arată că da, dl. Canea Kocsis Andrei a fost numit ca director
interimar până la scoaterea la concurs a postului și având în vedere faptul că acesta cunoaște
problemele cu care se confruntă Spitalul municipal consideră că va face față atribuțiilor primite.
Dl. Pătru Constantin mulțumește în numele consilierilor locali efortul și munca depusă
de dl. Kelemen Andrei în timpul mandatului său ca director al Spitalului municipiului.
Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte
pentru participare şi declară închise lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE
Szilveszter Szabolcs

Întocmit Mátyus Kálmán
Serviciul adm. publ. loc

SECRETAR
Zátyi Andrei

