P R O C E S V E R B A L NR. 13/2018
Încheiat azi 27 septembrie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al
municipiului Târgu Secuiesc, desfăşurată în sala de ședință al Primăriei municipiului Târgu
Secuiesc.
Convocarea consilierilor şi a invitaţilor s-a făcut de către domnul primar, cu Dispoziţia
nr.. 424/2018.
Ordinea de zi a şedinţei a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor, prin publicaţii în limbile
română și maghiară, afişate pe panoul de afişaj al Primăriei şi prin posturile locale de radio.
Dna secretar al municipiului face prezenţa şi constată următoarele:
Din 19 consilieri convocaţi, sunt prezenţi 18: Fejér Melinda, Szabó Vincze-Árpád,
Szigethy Kálmán, Budău Ionuţ, Cristea Mariana, Derzsi Gyula, Szilveszter Szabolcs, Kiss Levente
Csaba, Lőrincz József, Bejan András, Taierling Johann, Gáspár Zsolt, Nagy-Babos Tamás, Ilyés
Botond, Czipa Lóránd-Szabolcs, Kelemen Andrei, Gál Elemér-László și Szima Csaba
Lipsește nemotivat dl. consilier Hegedüs Ferenc.
De asemenea la şedinţă mai participă: domnul primar Bokor Tiberiu, dl. Zonda Balázs,
directorul SC Gosp Com SRL, responsabilii sătești, şefii de compartimente și reprezentanţii masmedia. Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local sunt publice.
Întrucât mandatul președintelui de şedinţă dl Szabó Vincze Árpád a expirat, se solicită
propuneri pentru alegerea unui preşedinte de şedinţă, care să conducă şedinţele consiliului local în
următoarele 3 luni.
Este propus domnul consilier Kelemen Andrei, din partea grupului de consilieri UDMR,
cu precizarea ca cel ales să conducă şedinţele consiliului pe o perioadă de 3 luni.
Supus la vot propunerea a fost acceptată cu 17 voturi pentru. Consilieriul în cauză nu a
votat.
Consiliul local a adoptat astfel Hotărârea nr. 104/2018 privind alegerea preşedintelui de
şedinţă, în persoana consilierului Kelemen Andrei, cu 18 voturi pentru.
În continuare secretarul municipiului prezintă procesele verbale nr. 11 și 12 din 19 iulie
și 30 august. Nefiind observaţii președintele de ședință supune la vot procesele verbale nr. 11 și 12
care au fost aprobate cu 18 voturi pentru.
După aceste formalităţi s-a trecut la prezentarea proiectului ordinii de zi de către domnul
primar, Bokor Tiberiu.
A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu
Secuiesc pe anul 2018
2. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Tg.
Secuiesc nr. 389/10.08.2018 pentru majorarea veniturilor și a cheltuielilor bugetului local pe anul
2018
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al
municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul II/2018
4. 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
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
actualizat a Primăriei municipiului Târgu Secuiesc
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7. Proiect de hotărâre. privind modificarea HCL nr. 44/2018 cu privire la la aprobarea
organigramei, al statelor de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice
al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc,valabil pe anul 2018
8. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului
Municipal Târgu Secuiesc
9. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu asupra unui schimb de
imobile între municipiul Târgu Secuiesc şi Gego Oliver
10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventie şi indicatorilor tehnico-economici la lucrarea “Reabilitare strada Bem Jozsef km
58+680-59+980,” Tg Secuiesc
11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de
intervenție şi indicatorilor tehnico-economici la lucrarea “Regenerare urbană piața centrală a
municipiului Tg Secuiesc”
12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventie şi indicatorilor tehnico-economici la lucrarea ”Modernizare piață agroalimentară,
municipiul Tg Secuiesc”
13. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al
unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc
14. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare
şi alipire două parcele situate în str. Arany János
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „EXTINDERE
PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINȚE INDIVIDUALE” din municipiul Târgu Secuiesc, str.
Fortyogó nr. 78
16. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 57/2008 cu privire la aprobarea
limitelor minime şi maxime ale tarifelor pentru activitatea de taximetrie
17. Proiect de hotărâre privind sancționarea disciplinară a d-lui consilier local Kelemen
Andrei
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri
1. Informarea dl.ui director al SC Gosp Com SRL
2. Înrebări și interpelări
Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu încă un proiect de hotărâre și
anume: Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de
intervenție şi indicatorilor tehnico-economici a proiectului “Reabilitarea şi modernizarea Şcolii
Gimnaziale Molnár Józsiás din municipiul Târgu Secuiesc”.
Propunerea a fost acceptată cu 18 voturi.
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 2018
2. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Tg.
Secuiesc nr. 389/10.08.2018 pentru majorarea veniturilor și a cheltuielilor bugetului local pe anul
2018
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al
municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul II/2018
4. 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
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
actualizat a Primăriei municipiului Târgu Secuiesc
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7. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 44/2018 cu privire la la aprobarea
organigramei, al statelor de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice
al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc,valabil pe anul 2018
8. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului
Municipal Târgu Secuiesc
9. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu asupra unui schimb de
imobile între municipiul Târgu Secuiesc şi Gego Oliver
10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventie şi indicatorilor tehnico-economici la lucrarea “Reabilitare strada Bem Jozsef km
58+680-59+980,” Tg Secuiesc
11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de
intervenție şi indicatorilor tehnico-economici la lucrarea “Regenerare urbană piața centrală a
municipiului Tg Secuiesc”
12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventie şi indicatorilor tehnico-economici la lucrarea ”Modernizare piață agroalimentară,
municipiul Tg Secuiesc”
13. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al
unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc
14. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare
şi alipire două parcele situate în str. Arany János
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „EXTINDERE
PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINȚE INDIVIDUALE” din municipiul Târgu Secuiesc, str.
Fortyogó nr. 78
16. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 57/2008 cu privire la aprobarea
limitelor minime şi maxime ale tarifelor pentru activitatea de taximetrie
17. Proiect de hotărâre privind sancționarea disciplinară a d-lui consilier local Kelemen
Andrei
18. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de
intervenție şi indicatorilor tehnico-economici a proiectului “Reabilitarea şi modernizarea Şcolii
Gimnaziale Molnár Józsiás din municipiul Târgu Secuiesc”
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri
1. Informarea dl.ui director al SC Gosp Com SRL
2. Înrebări și interpelări
Supus la vot de către preşedintele de şedinţă, ordinea de zi este adoptată cu 18 voturi
pentru.
La pct. 1 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2018
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2018,
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 105/2018, privind rectificarea bugetului general al
municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2018, cu 18 voturi pentru.
La pct. 2 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind
validarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Tg. Secuiesc nr. 389/10.08.2018 pentru majorarea
veniturilor și a cheltuielilor bugetului local pe anul 2018.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind validarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Tg. Secuiesc nr. 389/10.08.2018
pentru majorarea veniturilor și a cheltuielilor bugetului local pe anul 2018, Consiliul local
adoptând astfel Hotărârea nr. 106/2018, privind validarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Tg.
Secuiesc nr. 389/10.08.2018 pentru majorarea veniturilor și a cheltuielilor bugetului local pe anul
2018, cu 18 voturi pentru.
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La pct. 3 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind
aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul
II/2018.
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/2018, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 107/2018, privind aprobarea
contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul II/2018, cu
14 voturi pentru și 4 abțineri (Taierling Johann, Ilyés Botond, Czipa Lóránd-Szabolcs, Gál ElemérLászló).
La pct. 4 înscris pe ordinea de zi, 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.
Nefiind 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. 108/2018, 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 18 voturi pentru.
La pct. 5 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al municipiului Târgu
Secuiesc.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al
municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 109/2018 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al municipiului Târgu
Secuiesc, cu 17 voturi pentru și o abținere (Cristea Mariana).
La pct. 6 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare actualizat a Primăriei municipiului Târgu
Secuiesc.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare actualizat a Primăriei
municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 110/2018 privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare actualizat a Primăriei municipiului Târgu
Secuiesc, cu 17 voturi pentru și o abținere (Cristea Mariana).
La pct. 7 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind
modificarea HCL nr. 44/2018 cu privire la la aprobarea organigramei, al statelor de funcţii al
aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu
Secuiesc,valabil pe anul 2018.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind modificarea HCL nr. 44/2018 cu privire la la aprobarea organigramei, al statelor de
funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului
Târgu Secuiesc,valabil pe anul 2018, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 111/2018, privind
modificarea HCL nr. 44/2018 cu privire la la aprobarea organigramei, al statelor de funcţii al
aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu
Secuiesc,valabil pe anul 2018, cu 18 voturi pentru.
La pct. 8 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind
modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Târgu Secuiesc.
Dl. Kelemen Andrei arată că este nevoie de noi angajări de asistenți mediatori
comunitari, care conform legislației este obligatoriu. Modificarea structurii organizatorice cuprinde
introducerea unui cabinet de endocrinologie care la ora actuală lipsește din structură. Consideră că
acest cabinet va fi util pentru ca pacienții din oraș să nu se mai deplaseze la Sfântu Gheorghe sau la
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alte localități pentru o examinare endocrinologică. Există deja și 2 medici care ar ocupa acest post
nou înființat.
Nefiind alte 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. 112/2018, privind modificarea structurii
organizatorice a Spitalului Municipal Târgu Secuiesc, cu 18 voturi pentru.
La pct. 9 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind
exprimarea acordului de principiu asupra unui schimb de imobile între municipiul Târgu Secuiesc
şi Gego Oliver.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind exprimarea acordului de principiu asupra unui schimb de imobile între municipiul
Târgu Secuiesc şi Gego Oliver, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 113/2018, privind
exprimarea acordului de principiu asupra unui schimb de imobile între municipiul Târgu Secuiesc
şi Gego Oliver, cu 18 voturi pentru.
La pct. 10 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu
privire la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie şi indicatorilor tehnicoeconomici la lucrarea “Reabilitare strada Bem Jozsef km 58+680-59+980,” Tg Secuiesc.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre cu privire la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie şi indicatorilor
tehnico-economici la lucrarea “Reabilitare strada Bem Jozsef km 58+680-59+980,” Tg Secuiesc,
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 114/2018, cu privire la aprobarea documentatiei de
avizare a lucrarilor de interventie şi indicatorilor tehnico-economici la lucrarea “Reabilitare strada
Bem Jozsef km 58+680-59+980,” Tg Secuiesc, cu 18 voturi pentru.
La pct. 11 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu
privire la aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție şi indicatorilor tehnicoeconomici la lucrarea “Regenerare urbană piața centrală a municipiului Tg Secuiesc”.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre cu privire la aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție şi indicatorilor
tehnico-economici la lucrarea “Regenerare urbană piața centrală a municipiului Tg Secuiesc”,
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 115/2018, cu privire la aprobarea documentației de
avizare a lucrărilor de intervenție şi indicatorilor tehnico-economici la lucrarea “Regenerare urbană
piața centrală a municipiului Tg Secuiesc”, cu 18 voturi pentru.
La pct. 12 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu
privire la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie şi indicatorilor tehnicoeconomici la lucrarea ”Modernizare piață agroalimentară, municipiul Tg Secuiesc”.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre cu privire la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie şi indicatorilor
tehnico-economici la lucrarea ”Modernizare piață agroalimentară, municipiul Tg Secuiesc”,
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 116/2018, cu privire la aprobarea documentatiei de
avizare a lucrarilor de interventie şi indicatorilor tehnico-economici la lucrarea ”Modernizare piață
agroalimentară, municipiul Tg Secuiesc”, cu 18 voturi pentru.
La pct. 13 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind
numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ din municipiul
Târgu Secuiesc.
Dl. Taierling Johann propune ca la Liceul Apor Péter persoana sa să fie schimbat cu dl.
Czipa Lóránd-Szabolcs, deoarece el lucrează în învățământ și astfel consideră că va fi mai util și
pentru Consiliul de administrație.
Supus la vot, propunerea a fost acceptată cu 17 voturi pentru. Dl. Czipa Lóránd-Szabolcs
nu a votat.
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de
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învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 117/2018,
privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ din
municipiul Târgu Secuiesc, cu 18 voturi pentru.
La pct. 14 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind
însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire două parcele situate în str. Arany
János.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire două parcele
situate în str. Arany János, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 118/2018, privind însuşirea
documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire două parcele situate în str. Arany János,
cu 17 voturi pentru și o abținere (Taierling Johann)
Dl. Taierling Johann părăsește sala de ședință, numărul consilierilor cu drept de vot în
sală fiind astfel 17.
La pct. 15 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind
aprobarea Planului Urbanistic Zonal „EXTINDERE PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINȚE
INDIVIDUALE” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Fortyogó nr. 78.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „EXTINDERE PLAN URBANISTIC ZONAL
LOCUINȚE INDIVIDUALE” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Fortyogó nr. 78, Consiliul local
adoptând astfel Hotărârea nr. 119/2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „EXTINDERE
PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINȚE INDIVIDUALE” din municipiul Târgu Secuiesc, str.
Fortyogó nr. 78, cu 17 voturi pentru.
La pct. 16 înscris pe ordinea de zi, domnul consilier Kiss Levente-Csaba prezintă
proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 57/2008 cu privire la aprobarea limitelor
minime şi maxime ale tarifelor pentru activitatea de taximetrie.
În expunerea sa domnul consilier arată că Hotărârea a fost greșit identificată, astfel este
vorba de modificarea HCL nr. 60/2009 și nu de HCL nr. 57/2008. De altfel arată că la ședința
Comisiei pentru economie au discutat și sa ajuns la concluzia ca tariful maxim să fie stabilit la 3,5
lei și nu la 4,5, cum inițial a fost trecut în proiectul de hotărâre. Roagă Consiliul local să aprobe
aceste modificări.
Dl. Bene Szabolcs din partea West Taxi, arată că au dorit aprobarea tarifului maxim pe
termen lung și din acest motiv au cerut 4,5 lei/km. Asta nu însemna că din ziua următoare vor
majora tariful folosit la maxim. În prima fază majorarea va fi de doar 0,20 lei și asta numai din 1
ianuarie 2019.
Dl. primar arată că au discutat și despre o eventuală mărire a numărului autorizațiilor
emise pentru taximetrie. Au fost mai multe sesizări de genul că pasagerii din oraș sunt refuzați
pentru distanțe mai mici deoarece se preferă drumul în satele învecinate. Dacă vor exista în
continuare astfel de reclamații singura soluție va fi mărirea numărului de autorizații emise.
Dl. Bene Szabolcs arată că în prezent există 10 autorizații din care 7 este deținut de el.
West Taxi poate fi solicitat atât ziua cât și noaptea. Prin majorarea tarifului vor putea oferi un
salariu mai mare pentru șoferi și astfel speră că va putea pune în funcțiune toate cele 7 autovehicule
cu care consideră că va putea acoperi orașul. Este de părere că prin ridicarea numărului
autorizațiilor nu se va rezolva problema deoarece dacă vine un particular cu un singur autovehicul,
acesta va prefera să circule doar ziua.
Președintele de ședință supune la vot modificările propuse de dl. Kiss Levente-Csaba,
care au fost aprobate cu 17 voturi.
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 57/2008 cu privire la aprobarea limitelor
minime şi maxime ale tarifelor pentru activitatea de taximetrie, Consiliul local adoptând astfel
Hotărârea nr. 120/2018, privind modificarea H.C.L. nr. 57/2008 cu privire la aprobarea limitelor
minime şi maxime ale tarifelor pentru activitatea de taximetrie, cu 17 voturi pentru.
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La pct. 17 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind
sancționarea disciplinară a d-lui consilier local Kelemen Andrei.
Dl. Szigethy Kálmán propune ca să fie votat sancțiunea minimă propusă în proiect, adică
1 lună.
Dl. Kelemen Andrei arată că este ridicol ceea ce sa întâmplat. Ca manager al Spitalului
pe acele vremuri cunoștea mai bine problemele existente, ca atare era firesc că putea reprezenta
aceste probleme mult mai bine și în Consiliul local.
Președintele de ședință supune la vot propunerea ca sancțiunea să fie stabilită la o lună,
propunere care a fost acceptată cu 16 voturi pentru. Dl. Kelemen Andrei nu a votat.
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre privind sancționarea disciplinară a d-lui consilier local Kelemen Andrei,
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 121/2018, privind sancționarea disciplinară a d-lui
consilier local Kelemen Andrei, cu 16 voturi pentru și un vot împotrivă (Gál Elemér-László).
La pct. 18 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu
privire la aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenție şi indicatorilor tehnicoeconomici a proiectului “Reabilitarea şi modernizarea Şcolii Gimnaziale Molnár Józsiás din
municipiul Târgu Secuiesc”.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre cu privire la aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenție şi indicatorilor
tehnico-economici a proiectului “Reabilitarea şi modernizarea Şcolii Gimnaziale Molnár Józsiás
din municipiul Târgu Secuiesc”, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 122/2018, cu privire
la aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenție şi indicatorilor tehnico-economici
a proiectului “Reabilitarea şi modernizarea Şcolii Gimnaziale Molnár Józsiás din municipiul Târgu
Secuiesc”, cu 17 voturi pentru.
Se trece la Capitolul B – 1. Diverse –„Informarea lunară a directorului SC Gosp
Com SRL” și sa dat 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. Bejan András arată că la instituțiile de învățământ a fost mediatizat programul
pentru strângerea selectivă a deșeurilor și întreabă când vor fi distribuite containere pentru această
acțiune.
Dl. Zonda Balázs arată că fiecare instituție de învățământ a primit containere cu 3 ani în
urmă când au demarat acest program. S-au gândit ca pentru două clase pe lună la școala câștigătoare
să organizeze o vizită la depozitul de deșeuri din satul Leț pentru a arată elevilor drumul deșeurilor
strânse selectiv.
Dl. primar arată că și clasele care sunt ultimii ar trebui duse la astfel de vizite, deoarece
ei ar trebui să învețe.
Dl. Kelemen Andrei arată că a avut o experiență neplăcută cu SC Gosp. Com. A solicitat
un container mare deoarece executa lucrări de renovare și curățenie generală în curtea sa iar după ce
deșeul a fost preluat a primit o facură pentru 1300 de lei. Arată că nu știe cum sa calculat acest tarif
dar din această sumă putea să achite serviciul de salubrizare timp de 5,5 ani.
Dl. Zonda Balázs arată că facturarea se face la prețul de 100 de lei/mc.
Dl. primar arată că ar trebui regândit modul acesta de facturare deoarece mulți nu achită
această sumă uriașă și astfel ajunge gunoiul în malul pârâurilor.
Dl. Zonda Balázs arată că vor face propunere în acest sens în modificarea
Regulamentului de organizare și funcționare.
Dl. Nagy Babos Tamás arată că deșeurile biodegradabile sunt preluate o dată la 2
săptămâni timp în care se putrezește și și miroase urât. Era vorba că agentul economic a achiziționat
o auotoutilitară care are și funcția de a spăla containerele. Deasemenea arată că nici la ora actuală nu
știe de unde trebuie solicitat sacii de plastic pentru gunoiul selectiv.
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Dl. Zonda Balázs arată că vor regândi transportul gunoiului biodegradabil astfel ca pe
timp de iarnă vor transporta o dată la 2 săptămâni iar din aprilie până în octombrie transportul va fi
săptămânal. Sacii pentru gunoiul selectiv se poate solicita atât de la sediul societății cât și de la
șoferii autovehiculelor care transportă deșeurile.
La capitol B.pct. 2 „Întrebări și interpelări”, au luat cuvântul consilierii:
Dl. Kelemen Andrei arată că ar trebui montat o oglindă la trecerea pe calea ferată în
apropierea parcului industrial deoarece din cauza tufișelor nu se poate vedea circulația.
Dl. Szigethy Kálmán arată că ar trebui organizat o întâlnire cu reprezentanții Asociației
Aquacov, deoarece mulți locatari sunt revoltați din cauză că au primit înștiințări amenințătoare în
care li se aduce la cunoștință că dacă nu înființează asociații de locatari li se va opri furnizarea apei.
Cu asemenea serciciu furnizat ce există la Târgu Secuiesc este greu să convingi locuitorii. La Sfântu
Gheorge apa potabilă este furnizată de același agent economic la același preț dar nu există atâtea
probleme ca la Târgu Secuiesc.
Dl. primar arată că agentul economic are dreptate când trimite acele înștiințări deoarece
legislația intră în vigoare din 1octombrie și obligă locatarii ca în 180 de zile să înfințeze asociațiile
de locatari. După această perioadă nici o societate nu va mai putea furniza servicii direct locatarului
deoarece contractele vor putea fi încheiate doar cu asociațiile de locatari. Legislația aferentă a apărut
mai demult, toată lumea spera că va fi abrogat, însă cum acest lucru nu sa întâmplat, din 1
octombrie legislația va intra în vigoare. Ce este drept, că dacă vor exista asociațiile de locatari atât
facturile la apă potabilă cât și la serviciul de salubrizare se vor putea face în mod real.
Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte pentru
participare şi declară închise lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE
Kelemen Andrei

Întocmit Mátyus Kálmán
Serviciul adm. publ. loc

SECRETAR
Tóth Csilla Enikő

