P R O C E S V E R B A L NR. 9/2017
Încheiat azi 6 septembrie 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.
357/2017. 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 16: Budău Ionuţ, Fejér Melinda, Kelemen
Andrei, Gál Elemér-László, Szigethy Kálmán, Derzsi Gyula, Kiss Levente Csaba, Lőrincz József,
Szilveszter Szabolcs, Czipa Lóránd-Szabolcs, Szabó Vincze-Árpád, Nagy-Babos Tamás, Szöllösi
Tamás, Szima Csaba, Taierling Johann şi Bejan András.
Lipsesc nemotivat consilierii: Hegedűs Ferenc, Ilyés Botond și Pătru Constantin.
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. 8 din data de 13
iulie 2017.
Nefiind observaţii preşedintele şedinţei supune la vot procesul verbal nr. 8, care a fost
aprobat cu 16 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 II/2017
3. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare
şi dezlipire imobil în două parcele
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Târgu Secuiesc, prin
Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc şi Asociaţia Futball Klub Csikszereda –Miercurea Ciuc, în vederea amenajării și exploatării unui teren de sport cu gazon artificial, situat în
municipiul Târgu Secuiesc, str.Petofi Sandor nr. 54
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării finanţării nerambursabile
clubului sportiv de drept privat „Asociatia Clubul Sportiv KSE Targu Secuiesc, sectia fotbal”
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă al unui
imobil, teren cu construcţie, proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, înscris în
C.F.Tg.Secuiesc nr.27710, în suprafață de 98 m.p.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și
contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în cadrul aparatului propriu
al Consiliului local și din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia.
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației de ședință, lunare, a consilierilor
locali
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.2/2017 pentru modificarea
Actului constitutiv și Statutului Fundației Culturale „VIGADÓ”
10. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei intersecții din municipiul Târgu
Secuiesc
11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului
Târgu Secuiesc nr. 27/2017 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie,
a indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A
CLĂDIRILOR
APARŢINĂTOARE
MUNICIPIULUI
TG.
SECUIESC
GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK ELEK
12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului
Târgu Secuiesc nr. 29/2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie,
a indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A
CLĂDIRILOR
APARŢINĂTOARE
MUNICIPIULUI
TG.
SECUIESC
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII TURÓCZI MÓZES
13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului
Târgu Secuiesc nr. 28/2017 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie,
a indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A
CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - ŞCOALA JAKABOS
ÖDÖN, LUNGA
14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică al masei
lemnose pe picior, provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de
pornire a licitaţiei
15. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 79/2016 privind numirea a doi
reprezentanţi în consiliul de administraţie al Spitalului Municipal 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 16 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.
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. 69/2017, privind rectificarea bugetului general al
municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2017, cu 12 voturi pentru și 4 abțineri (Czipa LórándSzabolcs, Gál Elemér-László, Szima Csaba, Taierling Johann Szima Csaba, 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 II/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 II/2017, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 70/2017 privind aprobarea
contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul II/2017, cu 14
voturi pentru și 4 abțineri (Czipa Lóránd-Szabolcs, Gál Elemér-László, Szima Csaba, Taierling
Johann Szima Csaba, Taierling Johann).
În cadrul punctului 3 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind însuşirea
documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire imobil 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 imobil în
două parcele, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 71/2017 privind însuşirea documentaţiei
tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire imobil în două parcele, cu 16 voturi pentru.
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În cadrul punctului 4 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
asocierii între municipiul Târgu Secuiesc, prin Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc şi
Asociaţia Futball Klub Csikszereda –Miercurea -Ciuc, în vederea amenajării și exploatării unui
teren de sport cu gazon artificial, situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Petőfi Sándor nr. 54.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Târgu Secuiesc, prin Consiliul Local al
municipiului Târgu Secuiesc şi Asociaţia Futball Klub Csikszereda –Miercurea -Ciuc, în vederea
amenajării și exploatării unui teren de sport cu gazon artificial, situat în municipiul Târgu Secuiesc,
str.Petofi Sandor nr. 54, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 72/2017 privind aprobarea
asocierii între municipiul Târgu Secuiesc, prin Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc şi
Asociaţia Futball Klub Csikszereda –Miercurea -Ciuc, în vederea amenajării și exploatării unui
teren de sport cu gazon artificial, situat în municipiul Târgu Secuiesc, str.Petőfi Sándor nr. 54, cu
16 voturi pentru.
În cadrul punctului 5 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
acordării finanţării nerambursabile clubului sportiv de drept privat „Asociatia Clubul Sportiv KSE
Targu Secuiesc, seţtia fotbal”.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea acordării finanţării nerambursabile clubului sportiv de drept privat
„Asociatia Clubul Sportiv KSE Târgu Secuiesc, seţtia fotbal”, Consiliul local adoptând astfel
Hotărârea nr. 73/2017 privind aprobarea acordării finanţării nerambursabile clubului sportiv de
drept privat „Asociatia Clubul Sportiv KSE Târgu Secuiesc, secţia fotbal”, cu 16 voturi pentru.
În cadrul punctului 6 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
vânzării prin licitaţie publică deschisă al unui imobil, teren cu construcţie, proprietatea privată a
municipiului Târgu Secuiesc, înscris în C.F.Tg.Secuiesc nr.27710, în suprafață de 98 m.p.
Dl. Taierling Johann întreabă de ce se va vinde imobilul respectiv și cine sunt vecinii.
Dl. primar răspunde la întrebare și arată că este vorba de un imobil de 98 mp. Vecinii au
depus cerere că ar dori să cumpere. Fiind vorba de un imobil cu suprafață redusă unde clădirea
existentă nu poate fi folosit în afară de vecini, altcineva nici nu se va prezenta să cumpere.
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă al unui imobil, teren
cu construcţie, proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, înscris în C.F.Tg.Secuiesc
nr.27710, în suprafață de 98 m.p., Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 74/2017 privind
aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă al unui imobil, teren cu construcţie, proprietatea
privată a municipiului Târgu Secuiesc, înscris în C.F.Tg.Secuiesc nr.27710, în suprafață de 98 m.p.,
cu 15 voturi pentru și o abținere (Taierling Johann).
În cadrul punctului 7 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale
”Administrație”, utilizate în cadrul aparatului propriu al Consiliului local și din cadrul serviciilor
publice din subordinea acestuia.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul
familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în cadrul aparatului propriu al Consiliului local și
din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia., Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr.
75/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul
familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în cadrul aparatului propriu al Consiliului local și
din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia., cu 16 voturi pentru.
În cadrul punctului 8 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea
indemnizației de ședință, lunare, a consilierilor locali.
Dl. Taierling Johann arată că 3 dintre consilierii grupării politice PCMT-EMNP nu fac
parte din nici o comisie de specialitate deoarece la ședința de constituire sa votat împotriva lor.
Ponderea consilierilor prezenți în comisiile de specialitate este garantată prin lege totuși sunt nevoiți
să lupte la instanțele judecătorești pentru obținerea drepturilor câștigate la alegeri. Acum că pentru
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participarea la ședințe indemnizația consilierilor este mult mai considerabilă se poate pune
întrebarea dacă nu cumva din această cauză nu au fost votați în nici o comisie de specialitate. Roagă
pe domnul primar să ia o poziție în acest sens.
Dl. Primar răspunde și arată că nu ține de competența lui să ia o poziție în această
privință însă nu crede că era cineva care cu 1,5 ani în urmă știa că se vor mări indemnizațiile
consilierilor. Cunoaște cum sa întâmplat votarea consilierilor în comisiile de specialitate nu dorește
să intre în amănunte. Vor aștepta hotărârea judecătorească și vor respecta cele stabilite.
Dl. Taierling Johann arată că nu crede că ei nu au respectat regulile. Ei au votat
propunerile grupării politice UDMR în fiecare comisie de specialitate însă consilierii UDMR au
votat împotriva lor deși și ei au depus propuneri în ce comisii ar dori să facă parte.
Dl. Bejan András arată că această temă nu ține de ordinea de zi a ședinței actuale. Au
discutat această problemă a existat și o înțelegere cum s-ar putea rezolva situația. Trebuie amintit și
faptul că consilierii grupării politice UDMR propuși în comisiile de specialitate nu au fost votați de
către consilierii grupării politice PCMT-EMNP. Vor aștepta hotărârea judecătorească și se vor
conforma celor stabilite.
Dl. Kelemen Andrei arată că pe ordinea de zi este vorba de indemnizațiile consilierilor
și nu de componența comisiilor de specialitate.
Dl. Czipa Lóránd arată că consilierii grupării politice UDMR au votat împotriva
consilierilor din gruparea politică PCMT-EMNP, fapt care poate fi revăzut din înregistrarea ședinței
respective.
Dl. Szöllösi Tamás propune să fie supus votării stabilirea indemnizației consilierilor,
acesta fiind pe ordinea de zi nu altceva.
Dl. Taierling Johann întreabă pe Szöllösi Tamás în câte comisii de specialitate face
parte.
Dl. Szöllösi Tamás arată că este membru într-o singură comisie.
Dl. Taierling Johann adresează felicitări consilierului arătând că în acest caz cu 6,5% se
mărește indemnizația primită.
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre privind stabilirea indemnizației de ședință, lunare, a consilierilor locali,
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 76/2017 privind stabilirea indemnizației de ședință,
lunare, a consilierilor locali, cu 13 voturi pentru și 3 abțineri (Czipa Lóránd-Szabolcs, Szima Csaba,
Taierling Johann Szima Csaba, Taierling Johann).
În cadrul punctului 9 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
Actului adițional nr.2/2017 pentru modificarea Actului constitutiv și Statutului Fundației Culturale
„VIGADÓ”.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.2/2017 pentru modificarea Actului constitutiv și
Statutului Fundației Culturale „VIGADÓ”, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 77/2017
privind aprobarea Actului adițional nr.2/2017 pentru modificarea Actului constitutiv și Statutului
Fundației Culturale „VIGADÓ”, cu 16 voturi pentru.
În cadrul punctului 10 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind atribuirea
denumirii unei intersecții din municipiul Târgu Secuiesc.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind atribuirea denumirii unei intersecții din municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local
adoptând astfel Hotărârea nr. 78/2017 privind atribuirea denumirii unei intersecții din municipiul
Târgu Secuiesc, cu 16 voturi pentru.
În cadrul punctului 11 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea
Hotărârii Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc nr. 27/2017 privind aprobarea
Documentației de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de
proiectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE
MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK ELEK.
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Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc nr. 27/2017
privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnicoeconomici legate de proiectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR
APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK
ELEK., Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 79/2017 privind modificarea Hotărârii
Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc nr. 27/2017 privind aprobarea Documentației de
Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul
CREŞTEREA
EFICIENŢEI
ENERGETICE
A
CLĂDIRILOR
APARŢINĂTOARE
MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK ELEK., cu 16 voturi
pentru.
În cadrul punctului 12 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea
Hotărârii Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc nr. 29/2017 privind aprobarea
Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de
proiectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE
MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - ŞCOALA CU CLASELE I-VIII TURÓCZI MÓZES.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc nr. 29/2017
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnicoeconomici legate de proiectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR
APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - ŞCOALA CU CLASELE I-VIII
TURÓCZI MÓZES, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 80/2017 privind modificarea
Hotărârii Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc nr. 29/2017 privind aprobarea
Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de
proiectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE
MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - ŞCOALA CU CLASELE I-VIII TURÓCZI MÓZES, cu 16
voturi pentru.
În cadrul punctului 13 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea
Hotărârii Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc nr. 28/2017 privind aprobarea
Documentației de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de
proiectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE
MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - ŞCOALA JAKABOS ÖDÖN, LUNGA.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc nr. 28/2017
privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnicoeconomici legate de proiectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR
APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - ŞCOALA JAKABOS ÖDÖN, LUNGA,
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 81/2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului local
al municipiului Târgu Secuiesc nr. 28/2017 privind aprobarea Documentației de Avizare a
Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul CREŞTEREA
EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG.
SECUIESC - ŞCOALA JAKABOS ÖDÖN, LUNGA, cu 16 voturi pentru.
În cadrul punctului 14 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea vânzării prin licitaţie publică al masei lemnose pe picior, provenind din fondul forestier
proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei.
Dl. Gál Elemér arată că în cazul tăierilor principale prețul de referință nu sa schimbat.
Întreabă dacă nu au fost majorări față de anii precedenți.
Dl. Keresztes László, referent agricol arată că prețul diferă în funcție de teren, de
grosimea lemnului, de compoziția amenajistică, prețul de referință este doar prețul cu care se face
calculul.
Dl. Gál Elemér întreabă dacă procentul de 5% în plus sau minus față de prețul stabilit a
fost respectat deoarece există această posibilitate dacă condițiile de exploatare sunt bune.
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Dl. Keresztes László arată că sa ținut cont și se acest aspect la stabilirea prețului.
Dl. Bejan András propune ca în cazul în care este posibil, în viitor, în contractul încheiat
cu firma exploatatoare să fie trecut și obligativitatea efectuării curățeniei în zonele de tăiere de către
firmele exploatatoare. Experiențele arată că aceste firme lasă în urma lor tone de gunoaie. Dacă vor
include obligativitatea curățeniei în contract și nu se respectă, trebuie rezolvată problema din suma
plătită ca garanție.
Dl. Primar arată că este o idee bună ceea ce a spus domnul consilier.
Dl. Gál Elemér arată că este de acord cu cele relatate însă biroul forestier este obligat
prin lege să solicite curățenia în zonele de tăiere, cel puțin dacă s-ar respecta accea lege.
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică al masei lemnose pe
picior, provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de pornire a
licitaţiei, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 82/2017 cu privire la aprobarea vânzării prin
licitaţie publică al masei lemnose pe picior, provenind din fondul forestier proprietatea
municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei, cu 16 voturi pentru.
În cadrul punctului 15 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la
modificarea HCL nr. 79/2016 privind numirea a doi reprezentanţi în consiliul de administraţie al
Spitalului Municipal Târgu Secuiesc.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 79/2016 privind numirea a doi reprezentanţi în consiliul
de administraţie al Spitalului Municipal Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea
nr. 83/2017 cu privire la modificarea HCL nr. 79/2016 privind numirea a doi reprezentanţi în
consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Târgu Secuiesc, cu 16 voturi pentru.
Se trece la Capitolul B – Diverse – la pct.1 „Întrebări și inerpelări”, unde după ce s-au
înscris, au luat cuvântul:
Dl. Gál Elemér arată că are trei aspecte despre care dorește să vorbească. În primul rând
nu vede pe domnul director al SC Gosp Com SRL care ar fi trebuit să prezinte informarea lunară.
Are o propunere pentru Gospodăria comunală, în sensul că dacă este posibil ar trebui montat
oglindă la intersecția străzilor Mihai Eminescu și Dózsa György, deoarece din cauza autovehicolelor
parcate nu se poate vedea circulația. Un șofer cu experiență rezolvă situația dar mulți elevi al
școlilor de șoferi au fost picați la examen din această cauză. Asfaltarea străzii Petőfi Sándor a fost
foarte frumos efectuată însă vopsirea marcajelor în fața clubului For You a fost făcută greșit. Ar
trebui să se consulte cu un specialist și să fie revopsite aceste marcaje. Există loc suficient pentru
două benzi de circulație atât la stânga cât și la dreapta.
Dl. Szigethy Kálmán arată că regretă faptul că domnul consilier Pătru Constantin nu este
prezent la ședință dar îl roagă pe dl. Budău Ionuț să transmite cele relatate de el. Asociația de
Dezvoltare Locală și Culturală din Târgu Secuiesc a solicitat ca în cadrul zilelor orașului să pot
organiza și ei diferite programe culturale românești în fața Sălii polivalente. Ei au cerut aceasta nu
au fost forțați de nimeni să facă. Au ajuns și la o înțelegere că începând de anul viitor vor organiza
toate evenimentele împreună pe scena principală. În editorialul Mesagerul de Covasna a apărut un
articol în care a dat interviu și dl. Pătru Constantin și toți organizatorii au fost criticați. Chiar și titlul
articolului a fost revoltător care era ceva de genul ”pentru unii în centru pentru alții la marginea
orașului”. Îi displace acest fapt deoarece nu consideră că locuitorii de etnie română ar fi fost tratați
ca niște cetățeni de rangul doi cu ocazia zilelor orașului. Comunitatea maghiară nu poate folosi
steagurile și simbolurile proprii, pentru asta s-ar putea numi cetățeni de rangul doi dar nu și invers.
Au alocat sume din bugetul local pentru organizarea evenimentelor de către această asociație, totuși
au fost dur criticați.
Dl. Budău Ionuț întreabă dacă aceste expresii au venit din partea domnului Pătru
Constantin sau din partea ziaristului care a scris articolul.
Dl. Szigethy Kálmán arată că nu știe cu exactitate, însă consideră că și și. Pentru
lămurirea situației era bine să fie prezent și domnul Pătru Constantin.
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Dl. Kelemen Andrei arată că în cazul în care se adeverește că expresiile jignitoare nu au
fost adresate din partea domnului Pătru Constantin poate fi tras la răspundere și ziaristul.
Dl. Primar arată că directorul SC Gosp Com SRL nu este prezent la ședința de astăzi
deoarece este la semnat un contract la Sfântu Gheorghe. Vor analiza situația intersecției străzilor
Mihai Eminescu și Dózsa György și dacă va fi nevoie vor monta o oglindă pentru ușurarea
circulației. Vopsirea marcajelor în fața clubului For You sa făcut cu consultarea și în prezența
poliției naționale. Este de acord cu cele relatate de dl. Szigehty Kálmán, se miră și el de interviul dat
de domnul Pătru Constantin. Învață din cele întâmplate și anul viitor vor organiza singur zilele
orașului.
Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte
pentru participare şi declară închise lucrările şedinţei.
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