P R O C E S V E R B A L NR. 16/2018
Încheiat azi 15 noiembrie 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. 494/2018.
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 19: Fejér Melinda, Szabó Vincze-Árpád,
Szigethy Kálmán, Budău Ionuţ, Cristea Mariana, Derzsi Gyula, Szilveszter Szabolcs, Kiss Levente
Csaba, Lőrincz József, Bejan András, Gáspár Zsolt, Nagy-Babos Tamás, Ilyés Botond, Czipa
Lóránd-Szabolcs, Kelemen Andrei, Taierling Johann, Gál Elemér-László, Hegedüs Ferenc și Szima
Csaba
De asemenea la şedinţă mai participă: domnul primar Bokor Tiberiu, dl. Kozsokár
Attila, director economic și dl. Fekete Kászoni Lóránd șeful teritorial al SC Gospodaria Comunala
SA,Sf.Gheorghe, dl. Zonda Balázs, directorul SC Gosp Com SRL Tg.Secuiesc, responsabilii
sătești, şefii de compartimente și reprezentanţii mas-media. Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului
Local sunt publice.
În continuare secretarul municipiului prezintă procesul verbal nr. 15 din 18 octombrie
2018. Nefiind observaţii președintele de ședință supune la vot procesul verbal nr. 15 care a fost
aprobat cu 19 voturi pentru.
După aceste formalităţi s-a trecut la prezentarea proiectului ordinii de zi de către domnul
primar, Bokor Tiberiu.
A. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri
1. Informarea directorului SC Gospodaria Comunala SA.
2. Informarea directorului SC Gosp Com SRL.
3. Raportul domnului primar cu privire la gestionarea bunurilor care aparțin domeniului
public și privat al municipiului Tg. Secuiesc pe anul 2017
4. Înrebări și interpelări
B. 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 aprobarea contului de execuţie a bugetului general al
municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul III/2018
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al
municipiului Târgu Secuiesc
4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 76/2013 cu privire
la aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de salubrizare către SC GOSP-COM SRL Târgu
Secuiesc
5. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea actului constitutiv al S.C. Gosp-Com
SRL
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor studii, precum și a proiectului Actului
adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare
deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și Societatea S.C.
ECO BIHOR S.R.L.
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7. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 - „Inventarul bunurilor care
alcatuiesc domeniului privat al municipiului Târgu Secuiesc”, însuşită prin HCL nr. 30/2015
8. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 74/2018 privind reorganizarea
comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al
municipiului Tg Secuiesc
9. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 38/2018, privind închirierea
prin licitație publică deschisă a unui spațiu din incinta Pationoarului artificial cu destinație de
alimentație publică situat în mun. Tg Secuiesc
10. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Târgu
Secuiesc
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale
pentru perioada 2019 – 2020 și a Procedurii de identificare a situaţiilor de risc de separare a copiilor
de părinţi şi a monitorizării situației familiilor cu copii în situație de risc și a copiilor separați de
părinți la nivelul municipiului Târgu Secuiesc
12. Proiect de hotărâre cu privire aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile
sociale acordate la nivelul municipiului Târgu Secuiesc pentru anul 2019
13. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ pentru
protecţia şi promovarea drepturilor copiilor la nivelul municipiului Târgu Secuiesc
14. Proiect de hotărâre cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Fundația
Creștină Diakonia, pentru implementarea proiectului Centru Educațional/Școală după școală în
mun. Târgu Secuiesc
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și indicatorilor
tehnico-economici la lucrarea “Intervenție, consolidare și punere în siguranță a zidului de sprijin și a
construcțiilor din amonte și aval pe strada Fierarilor, municipiul Târgu Secuiesc”
Supus la vot de către preşedintele de şedinţă, ordinea de zi este adoptată cu 19 voturi
pentru.
La Capitolul A – Pct. 1.– „Informarea directorului SC Gospodaria Comunala SA.”
sa dat cuvântul dl.-ui Kozsokár Attila, directorul economic al SC Gospodaria Comunala SA, pentru
a prezenta informarea în legătură cu activitatea agentului economic.
În informarea sa dl. Kozsokár Attila arată că în ultima vreme multe critici au fost aduse
pe seama agentului economic privind calitatea proastă a apei însă consideră că aceasta corespunde
din toate punctele de vedere prevederilor legale în ceea ce privește probele măsurate la casa de apă.
Recunoaște că la apa ajunsă la robinetele consumatorilor pot apărea unele probleme. Arată că, cu
ani în urmă, conținutul de fier al apei era de 10 ori mai mare, problemă care actualmente a fost
rezolvată. Sistemul de distribuție a apei nu este circulară din păcate, așa a fost construit în anii 70.
Un avantaj al sistemului de distribuție circular este că consumatorii pot fi aprovizionați din mai
multe locuri iar un alt avantaj că apa circulă într-un sistem închis neavând astfel posibilitate de
creare a depunerilor. După întreruperea furnizării apei însă, cu sistemul de distribuție actual, aceste
depuneri pot apărea la robinetele consumatorilor. În mun. Târgu Secuiesc rețeaua de apă are în total
55 de km, din care cca. 53% este mai veche de 40 de ani. În jur de 8 km a fost reabilitată prin
proiect, însă aceasta este foarte puțin.
Pe marginea informării au luat cuvântul consilierii:
Dl. Szigethy Kálmán arată că motivul pentru care mun. Târgu Secuiesc a intrat în
Asociația Intercomunitară ”Aquacov” a fost speranța că vor obține o apă de calitate mai bună.
Sistemul vechi de furnizare a apei a funcționat cum a funcționat, se știe că rețelele de apă sunt
vechi. De asemenea când au aplicat majorarea tarifului s-a discutat despre faptul că majorarea este
necesară pentru calitatea mai buna al apei. De când au pus în funcțiune noul sistem au apărut și
apar în continuare probleme mari și destul de frecvente. După întreruperea furnizării apei și reluarea
furnizării, nu numai că apa care curge la robinete este plină cu mizerie, ci conduce și la defecțiuni
majore la cazanele cu gaz și la toate aparatele electrocasnice în care intră apa. Consideră că această
situație este de neacceptat, asemenea probleme nu au apărut la sistemul vechi de furnizare a apei.
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Mai mult de cât atât, dacă se întrerupe curentul electric se întrerupe și furnizarea apei, ceea ce în
trecut nu s-a întâmplat.
Dl. Gál Elemér întreabă care este părerea directorului că la etajele superioare ale
blocurilor presiunea apei este foarte scăzută sau chiar absentă. Arată că sunt într-adevăr multe
reclamații, cazane de gaz, mașini de spălat au fost avariate din cauza apei murdare, probabil vor fi și
unii care vor da în judecată agentul economic pentru prejudiciul cauzat.
Dl. Szilveszter Szabolcs arată că probbil este adevărat ce spune directorul în legătură cu
conținutul de fier al apei însă există legislație care reglementează faptul că agentul economic trebuie
să asigure calitatea apei la capătul robinetului sau în cazul blocurilor la capătul conductei principale
și nu la casa de apă. Asta în cazul în care rețeaua de apă nu este așa învechită încât să diminueze
calitate apei. Întreabă de ce nu se efectuează spălarea sistemului după terminarea anumitor lucrări
sau de ce nu fac o sectorizare a sistemului pentru a proteja consumatorii. De asemenea întreabă dacă
există o hartă despre rețeaua de apă și dacă există o perspectivă, o strategie pe termen lung pentru
îmbunătățirea sistemului.
Dl. Hegedűs Ferenc arată că, în anul 2012 consilierii au fost puși în fața unei situații
concrete și au trebuit să voteze reabilitarea rețelei de apă potabilă. Au considerat în vremea aceea
că vor primii un sistem de furnizare al apei care va corespunde normelor europene. Au aplicat și
majorări tarifare conform cerințelor europene. Arată că și la ora actuală apa este condusă în
conducte fabricate din azbest și este de părere că acestea ar trebui schimbate urgent.
Dl. Lőrincz József întrebă când va fi pusă în funcțiune rețeaua de apă și canalizare din
satul Lunga.
Domnul primar arată că are trei aspecte despre care dorește să discute. Primul aspect se
leagă cu întreruperea furnizării apei odată cu întreruperea curentului electric. Sistemul vechi
funcționa cu turnuri de apă, consideră că sistemul actual nu este mai bun. Ar fi bine să găsească o
metodă eficientă și combinată ca generatoarele de curent să pornească imediat după oprirea
curentului electric. Este de părere că prin oprirea și repornirea sistemului se crează anumite
turbulențe care amtrenează și depunerile, astfel încât apa ajunsă la robinetele consumatorilor este
plin cu particule și mizerie. Al doilea aspect ține de adresele agentului economic prin care acesta
anunță Primăria mun. Târgu Secuiesc despre lucrările care vor fi efectuate și străzile care vor fi
astfel dezafectate. Din păcate aceaste înștiințări vin după ce strada respectivă a fost deja dezafectată
prin desfacerea asfaltului. Este foarte trist și supărător când vede că străzile care au fost recent
asfaltate sunt desfăcute din cauza unor lucrări la rețeaua de apă. Cu această ocazie, solicită
conducerea societății ca în viitor în adresele de înștiințare să treacă și data le care străzile
dezafectate vor fi reasfaltate. De pildă și la ora actuală există mai multe străzi unde covorul asfaltic
a fost spart dar nu a fost refăcut nici până în prezent. În ceea ce privește planul de investiție, acesta
era deja elaborat când a devenit primar și nu a avut posibilitatea să mai fie schimbat. A relatat încă
de atunci că acel plan este greșit redactat, schimbarea a 8,5 km de conducte de apă plus conducte de
canalizare nu va rezolva problema. Mai mult de cât atât, pe majoritatea străzilor s-a schimbat ori
conducta de apă ori conducta de canalizare. Puține sunt străzile unde ambele conducte au fost
scimbate în mod concomitent și unde pe termen lung nu vor avea probleme. Nu înțelege de ce nu a
putut fi inclusă în proiect schimbarea acelor conducte care sunt mai vechi de 40 de ani. Arată că pe
str. Abatorului au sistat lucrările de asfaltare deoarece au primit promisiunea că pe aceea stradă vor
schimba conductele de apă, are speranța că aceste lucrări vor fi finalizate. În cursul anului viitor vor
începe reabilitarea străzii Molnár Józsiás, ar trebui ca și pe această stradă să fie efectuate lucrările
necesare la rețeaua de apă înainte de asfaltare. În ceea ce privește extinderea rețelei de apă în satul
Lunga, au existat probleme de finanțare care au fost rezolvate prin majorarea capitalului social, însă
consideră că agentul economic nu va putea cheltui suma primită cu aceată destinație. Traversează
zilnic străzile din satul Lunga însă cum stau lucrările la ora actuală nu crede că sistemul de
furnizare a apei va fi pus în funcțiune până la finele anului 2018.
Dl. Czipa Lóránd-Szabolcs întreabă ce fel de substanțe chimice sunt folosite la curățirea
apei și dacă aceste substanțe sunt folosite în concentrații mari.
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Dl. Kiss Levente Csaba arată că o altă problemă eternă este că locatarii nu plătesc
cantitatea de apă cât au consumat ci în plus se repartizează pe fiecare locatar un surplus de apă în
funcție de cantitatea de apă consumată.
Dl. Kelemen Andrei arată că folosirea materialelor fabricate din azbest au fost interzise și
din punct de vedere medical, deoarece este de știut faptul că azbestul este foarte cancerigen. Este de
părere și el că, conductele de apă din azbest trebuiesc schimbate.
Dl. Kozsokár Attila răspunde la întrebările adresate arătând că în ceea ce privește agentul
economic este nevioe de un plan anual în care să fie trecut ce lucrări de reabilitare a rețelei de apă și
canalizare sunt preconizate a fi efectuate în acel an. Va trebui să existe desigur și un acord din
partea Consiliul local, deoarece pentru efectuarea acestor lucrări vor trebui să dezafecteze asfaltul la
străzile în cauză. Problema este că executanții de lucrări nu respectă termenele de finalizare iar
contractarea altor societăți de execuție este destul de complicată din cauza legislației actuale de
achiziție. O soluție pentru rezolvarea situației din Târgu Secuiesc ar fi includerea în bugetul local al
cheltuielilor necesare pentru reabilitarea rețelei de apă în acele zone unde problemele apar foarte
des. O parte din finanțarea acestor lucrări se pot obține din surse UE prin proiecte. În prezent la
proiectul inițiat de agentul economic mun. Târgu Secuiesc figurează cu reabilitarea a 4 km de rețea
de apă.
Domnul primar arată că ar fi bine ca să știe și el unde anume vor fi schimbate acei 4 km
de conducte pentru ca nu cumva să asfalteze în prealabil acele străzi.
Dl. Kozsokár Attila arată că cei 4 km au fost propuși deoarece masterplanul a fost
elaborat de către o societate care a fost de părere că sunt aprobate mai mult lucrările de extindere a
rețelei de apă și nu schimbări de conducte. Eventualele schimbări trebuie bine motivate, nu este de
ajuns că conductele vechi sunt fabricate din azbest. Trebuie arătat că există pierderi mari la
tronsonul respectiv, măsurat cu exactitate cât de mari sunt acele pierderi și pe motivul acesta cerut
schimbarea conductelor. Agentul economic poate investi în jur de de 2 milioane de lei annual la
nivelul de județ pentru reabilitări de rețele de apă. Ar putea fi inclus eventual și în structura tarifară
un fond de dezvoltare din care ar putea fi finanțată schimbarea conductelor. În ceea ce privește
presiunea apei, problemele apar în cazul în care una din cele două rezervoare de apă nu funcționează
din diferite motive. Problema automatizării este rezolvată, pot exista însă alte probleme cum ar fi de
exemplu lipsa generatorului la casa de apă. La Sfântu Gheorghe casa de apă este alimentată cu
curent electric din trei părți. Dacă se defectează un trafou electric, funcția este preluată de celălalt
transformator. În viitor se poate gândi și la o astfel de investiție la Târgu Secuiesc. Probele de apă
sunt prelevate aleatoriu și de la consumatori, în cazul blocurilor aceste probe se prelevează de la
capătul conductelor principale. Deși pot exista anumite diferențe între probe luate la casa de apă și
ceea prelevată de la consumatori, calitatea apei corespunde normelor în vigoare. Curățirea rețelei de
apă se face periodic și în cazul mun. Târgu Secuiesc. Este în curs de realizare și efectuarea unei
hărți a rețelei de apă din Târgu Secuiesc. Agentul economic achiziționează deja contoare inteligente
care în viitorul apropiat vor putea fi citite și de la distanță. Conductele de azbest nu reprezintă o
problemă. În Olanda peste 50% din rețeaua de apă este fabricată din conducte de azbest și nu doresc
să-l schimbe, aceeași situație și în Germania. Consideră că azbestul prezintă pericol doar dacă este
respirat. Investițiile asumate de agentul economic au fost efectuate, au început și lucrările de
extindere a rețelei la satul Lunga, unde speră că până la finele anului se va și pune în funcțiune. În
prezent 8 echipe lucrează la Lunga.
Domnul primar nu este așa optimist în ceea ce privește terminarea lucrărilor la Lunga,
până la finele anului deoarece zilnic circulă în satul respectiv și nu vede nici o avansare în lucrări
efectuate. Întreabă ce se va întâmpla cu presiunea apei cu care sunt probleme și la ora actuală dacă
la sistemul actual va mai fi racordat și satul Lunga.
Dl. Kozsokár Attila arată că nu vor asfalta anul acesta dar au promisiuni că lucrările vor fi
terminate la Lunga, sumele necesare pentru aceste lucrări există. Sistemul actual are capacitatea de a
suporta și alimentarea cu apă a satului Lunga. Problemele cu presiunea apar în cazul în care una din
rezervoarele de apă nu funcționează. Pentru curățirea apei substanța folosită este doar clorul care
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este folosit în concentrație permisă. În ceea ce privește consumul de apă și facturarea acestuia,
conform legii, cantitatea de apă consumată trebuie măsurată la capătul conductelor principale și
acest consum trebuie facturat. Deoarece nu există asociații de locatari, cantitatea de apă consumată
este împărțită între locatari pe baza unei convenții semnate de aceștia. Pe baza acestei convenții
diferența de apă consumată este repartizată ponderal în funcție de consumul individual al fiecărui
locatar.
Dl. Szigethy Kálmán arată că diferența nu ar trebui repartizată în funcție de consumul
individual al fiecărui locatar deoarece în aceste situații cu cât este mai cinstit un locatar cu atât
plătește mai mult.
Dl. Primar arată că este de părere ca diferența de apă consumată ar trebui repartizată între
acele locatari care nu dau acces angajaților societății pentru a putea fi verificate contoarele
individuale.
Dl. Kozsokár Attila arată că agentul economic este deschis la orice propunere de facturare
și dacă există voința locatarilor se poate încheia o nouă convenție.
Dl. Kelemen Andrei arată că la construirea Spitalului municipal o condiție prevăzută de
lege era că trebuie asigurat o rezervă de apă pentru spital. Turnul de apă asigura această rezervă,
însă acum după ce a fost desființat problema rezervei de apă a spitalului nu este rezolvată.
Dl. Szilveszter Szabolcs arată că nu crede ce spune domnul director în legătură cu
proiectul depus precum că nu poate fi motivată schimbarea rețelei de apă. În loc de 4 km, trebuia
inclusă în proiect schimbarea a cel puțin 20 de km de conductă, necesitatea schimbării putând fii
motivată ușor.
Dl. Kozsokár Attila arată că nu a spus că ar fi imposibilă motivarea schimbării, însă a
vorbit despre ce a fost inclusă în lista de prioritate. La evaluarea proiectului contează mai puțin
calitate apei, se merge mai mult pe elemente de ordin economic cum ar fi de exemplu pierderile
mari de apă în rețea.
La Capitolul A – Pct. 2 „Informarea directorului SC Gosp Com SRL”, sa dat
cuvântul dl.-ui Zonda Balázs, directorul SC Gosp Com SRL, pentru a prezenta informarea lunară
despre activitatea agentului economic.
Pe marginea informării dl. Szigethy Kálmán arată că deși domnul director a zis la ședința
comisiei de specialitate că este rezolvată problema de încălzire a locatarilor din blocul de pe str.
Abatorului, astăzi sa întâlnit cu unii locatari care au infirmat acest lucru. După spusele lor și în
cursul zilei de astăzi au fost efectuate lucrări de reparații dar se pare că pe o parte sistemul de
încălzire nu funcționează nici la ora actuală. În aceste condiții consideră că nu este cinstit ca
consumul de energie să fie împărțit în mod egal între locatari.
Dl. Zonda Balázs arată că trebuie știut faptul că în aceea zonă nu există rețea de gaze.
Există 2 scări la blocul respectiv, la scara B sistemul de încălzire funcționează în condiții optime
îmsă la scara A sunt mereu probleme. Reparația ce a fost efectuată în cursul zilei de astăzi era din
cauză că un locatar avea caloriferul fisurat iar după ce au dat drumul la încălzire a început să curgă
apa în perete. Problema este că fiecare locatar se uită la contoare și nu la temperatura din cameră.
Sistemul geotermal cu care funcționează încălzirea funcționează cu 350C iar pentru atingerea
temperaturilor mai mari sistemul folosește curentul electric, de unde apar facturile crescute la
încălzire.
La Capitolul A – Pct. 3 sa dat cuvântul domnului primar pentru a prezenta Raportul cu
privire la gestionarea bunurilor care aparțin domeniului public și privat al municipiului Tg. Secuiesc
pe anul 2017.
Pe marginea informării dl. Taierling Johann întreabă dacă reorganizarea comisiei speciale
pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Tg
Secuiesc înseamnă că această comisie va efectua o nouă inventariere a bunurilor.
Dl. primar arată că este vorba doar de schimbarea unei persoane în comsie și nu de
reînceperea inventarierii bunurilor.
La Capitolul A – Pct. 4 „Întrebări și interpelări” au luat cuvântul consilierii:
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Dl. Szilveszter Szabolcs arată că vrea să aducă la cunoștiința consilierilor că dl. Gál
Zoltán, inspector în construcții, s-a întâlnit cu câștigătoarea concursului cu tema ”Semn-simbol
(totem) la intrarea în mun.Târgu Secuiesc” și la începutul anului viitor vor începe construirea
simbolului câștigător.
Dl. primar arată că așteaptă de un an de zile planul de execuție pentru a putea emite
autorizația de construire. Desemnenea arată că la ora actuală mun. Târgu Secuiesc a rămas fără
arhitect șef, după ce cel care deținea această funcție sa transferat în Zărnești. Mai rău este faptul că
în tot județul există doar un singur arhitect la Consiliul județean și încă unul la Primăria Sfântu
Gheorghe care însă urmează să iasă la pensie. Postul de arhitect șef la Primăria Târgu Secuiesc a
fost scos la concurs de 6 ori, însă nu s-aprezentat nimeni. Trebuie căutat o soluție, deoarece altfel
nu poate emite nici o autorizație de construire.
Se trece la Capitolul B – discutarea proiectelor de hotărâri.
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. 129 /2018, privind rectificarea bugetului general al
municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2018, cu 19 voturi pentru.
La pct. 2 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
III/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 III/2018, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 130/2018, privind aprobarea
contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul III/2018, cu
17 voturi pentru și 2 abțineri (Ilyés Botond și Taierling Johann).
La pct. 3 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului Târgu Secuiesc.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului Târgu
Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 131/2018, privind aprobarea
Regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului Târgu Secuiesc, cu 19 voturi pentru.
La pct. 4 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind
modificarea H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 76/2013 cu privire la aprobarea delegării gestiunii serviciilor
publice de salubrizare către SC GOSP-COM SRL Târgu Secuiesc.
Dl. Szilveszter Szabolcs arată că la indicele de eficiență reiese că 38% este cantitatea de
deșeuri selective din totalul deșeurilor însă consideră că la atingerea acestei ponderi a ajutat și faptul
că deșeurile verzi au fost selectate și transportate separat. Pe timp de iarnă și primăvară este de
părere că ponderea deșeurilor selective va scădea.
Dl. Zonda Balázs, directorul SC Gosp Com SRL, arată că într-adevăr în luna octombrie
indicele se apropia de 40%, media anuală fiin însă de cca. 20 %.
Dl. Kiss Levente Csaba întreabă ce înseamnă la pct. 3 măturatul mecanic și dacă tariful de
79,84 lei prevăzut pentru transportul containerelor de 4 mc este chiar pe ocazie sau se va factura pe
cantitate.
Dl. Zonda Balázs arată că prin măturat mecanic se înțelege în primul rând întreținerea
trotuarelor. 2 utilaje for fi achiziționate în curând care vor fi folosite în special pentru deszăpezirea
trotuarelor. Transportul containerelor de 4 mc pentru tariful menționat se va face o singură dată,
indiferent de cantitatea de moloz.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind modificarea H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 76/2013 cu privire la aprobarea delegării
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gestiunii serviciilor publice de salubrizare către SC GOSP-COM SRL Târgu Secuiesc, Consiliul
local adoptând astfel Hotărârea nr. 132/2018, privind modificarea H.C.L. Târgu Secuiesc nr.
76/2013 cu privire la aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de salubrizare către SC GOSPCOM SRL Târgu Secuiesc, cu 17 voturi pentru și 2 abțineri (Gál Elemér László, Taierling Johann.
La pct. 5 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la
modificarea actului constitutiv al S.C. Gosp-Com SRL.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre cu privire la modificarea actului constitutiv al S.C. Gosp-Com SRL, Consiliul local
adoptând astfel Hotărârea nr. 133/2018, cu privire la modificarea actului constitutiv al S.C. GospCom SRL, cu 19 voturi pentru.
La pct. 6 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind
aprobarea unor studii, precum și a proiectului Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a
gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017,
încheiat între județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L..
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea unor studii, precum și a proiectului Actului adițional nr. 1 la Contractul
de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr.
128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L., Consiliul
local adoptând astfel Hotărârea nr. 134/2018, privind aprobarea unor studii, precum și a
proiectului Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare
și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și
Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L., cu 19 voturi pentru.
La pct. 7 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind
modificarea Anexei 1 - „Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniului privat al municipiului
Târgu Secuiesc”, însuşită prin HCL nr. 30/2015.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind modificarea Anexei 1 - „Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniului privat al
municipiului Târgu Secuiesc”, însuşită prin HCL nr. 30/2015, Consiliul local adoptând astfel
Hotărârea nr. 135/2018, privind modificarea Anexei 1 - „Inventarul bunurilor care alcatuiesc
domeniului privat al municipiului Târgu Secuiesc”, însuşită prin HCL nr. 30/2015, cu 19 voturi
pentru.
La pct. 8 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu
privire la modificarea HCL nr. 74/2018 privind reorganizarea comisiei speciale pentru intocmirea
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Tg Secuiesc.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 74/2018 privind reorganizarea comisiei speciale pentru
intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Tg Secuiesc,
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 136/2018, cu privire la modificarea HCL nr. 74/2018
privind reorganizarea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al municipiului Tg Secuiesc, cu 19 voturi pentru.
La pct. 9 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu
privire la modificarea HCL nr. 38/2018,privind închirierea prin licitație publică deschisă a unui
spațiu din incinta Pationoarului artificial cu destinație de alimentație publică situat în mun. Tg
Secuiesc.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 38/2018,privind închirierea prin licitație publică
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deschisă a unui spațiu din incinta Pationoarului artificial cu destinație de alimentație publică situat
în mun. Tg Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 137/2018, cu privire la
modificarea HCL nr. 38/2018,privind închirierea prin licitație publică deschisă a unui spațiu din
incinta Pationoarului artificial cu destinație de alimentație publică situat în mun. Tg Secuiesc, cu 19
voturi pentru.
La pct. 10 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind
atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Târgu Secuiesc.
Dl. Gál Elemér László întreabă cum vor fi traduse aceste denumiri de străzi în limba
română.
Dl. Primar arată că denumirile nu se vor traduce, rămân așa cum figurează în proiectul de
hotărâre.
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul
de hotărâre privind atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local
adoptând astfel Hotărârea nr. 138/2018, privind atribuirea denumirii unor străzi din municipiul
Târgu Secuiesc, cu 19 voturi pentru.
La pct. 11 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind
aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019 – 2020 și a Procedurii
de identificare a situaţiilor de risc de separare a copiilor de părinţi şi a monitorizării situației
familiilor cu copii în situație de risc și a copiilor separați de părinți la nivelul municipiului Târgu
Secuiesc.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019 – 2020
și a Procedurii de identificare a situaţiilor de risc de separare a copiilor de părinţi şi a monitorizării
situației familiilor cu copii în situație de risc și a copiilor separați de părinți la nivelul municipiului
Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 139/2018, privind aprobarea
Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019 – 2020 și a Procedurii de
identificare a situaţiilor de risc de separare a copiilor de părinţi şi a monitorizării situației familiilor
cu copii în situație de risc și a copiilor separați de părinți la nivelul municipiului Târgu Secuiesc, cu
19 voturi pentru.
La pct. 12 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu
privire aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul
municipiului Târgu Secuiesc pentru anul 2019.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre cu privire aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul
municipiului Târgu Secuiesc pentru anul 2019, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr.
140/2018, cu privire aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la
nivelul municipiului Târgu Secuiesc pentru anul 2019, cu 19 voturi pentru.
La pct. 13 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind
constituirea Consiliului Comunitar Consultativ pentru protecţia şi promovarea drepturilor copiilor la
nivelul municipiului Târgu Secuiesc.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ pentru protecţia şi promovarea
drepturilor copiilor la nivelul municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel
Hotărârea nr. 141/2018, privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ pentru protecţia şi
promovarea drepturilor copiilor la nivelul municipiului Târgu Secuiesc, cu 19 voturi pentru.

9
La pct. 14 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu
privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Fundația Creștină Diakonia, pentru implementarea
proiectului Centru Educațional/Școală după școală în mun. Târgu Secuiesc.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Fundația Creștină Diakonia, pentru
implementarea proiectului Centru Educațional/Școală după școală în mun. Târgu Secuiesc,
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 142/2018, cu privire la încheierea unui acord de
parteneriat cu Fundația Creștină Diakonia, pentru implementarea proiectului Centru
Educațional/Școală după școală în mun. Târgu Secuiesc, cu 19 voturi pentru.
La pct. 15 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind
aprobarea documentației tehnice și indicatorilor tehnico-economici la lucrarea “Intervenție,
consolidare și punere în siguranță a zidului de sprijin și a construcțiilor din amonte și aval pe strada
Fierarilor, municipiul Târgu Secuiesc”.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și indicatorilor tehnico-economici la lucrarea
“Intervenție, consolidare și punere în siguranță a zidului de sprijin și a construcțiilor din amonte și
aval pe strada Fierarilor, municipiul Târgu Secuiesc”, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr.
143/2018, privind aprobarea documentației tehnice și indicatorilor tehnico-economici la lucrarea
“Intervenție, consolidare și punere în siguranță a zidului de sprijin și a construcțiilor din amonte și
aval pe strada Fierarilor, municipiul Târgu Secuiesc”, cu 19 voturi pentru.
Solicitând cuvântul, care este acordat de către președintele de ședință, doamna secretar
Tóth Csilla Enikő arată că Instituția Prefectului a efectuat un control la nivelul Primăriei și
Consiliului local al mun. Târgu Secuiesc, iar procesul verbal al controlului a fost trimis prin e-mail
și consilierilor locali. Deasemenea arată că între neregularități a fost trecut și faptul că nu toți
consilierii locali au depus raporturile de activitate pentru anul 2017 și deasemenea președinții
comisiilor de specialitate nu au depus un raport și despre activitatea comisiilor. Având în vedere că
pentru remediarea acestor neajunsuri au fost lăsate măsuri din partea Instituției Prefectului, roagă
consilierii locali care încă nu au depus raportul de activitate pentru anul 2017 să se conformeze
acestor măsuri și să predea reaporturile cât mai curând posibil.
Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte pentru
participare şi declară închise lucrările şedinţei.
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