P R O C E S V E R B A L NR. 17/2018
Încheiat azi 13 decembrie 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. 536/2018.
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 14: Fejér Melinda, Szabó Vincze-Árpád,
Szigethy Kálmán, Budău Ionuţ, Cristea Mariana, Szilveszter Szabolcs, Kiss Levente Csaba, Lőrincz
József, Bejan András, Gáspár Zsolt, Czipa Lóránd-Szabolcs, Kelemen Andrei, Gál Elemér-László,
și Szima Csaba.
Lipsesc nemotivat consilierii: Hegedűs Ferenc, Derzsi Gyula, Taierling Johann, Ilyés
Botond și Nagy-Babos Tamás.
De asemenea la şedinţă mai participă: domnul primar Bokor Tiberiu, 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. 16 din 15 noiembrie
2018. Nefiind observaţii președintele de ședință supune la vot procesul verbal nr. 16 care a fost
aprobat cu 14 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 impozitele şi taxele locale pe anul 2019
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la
consumul de carburanți pentru autoturismele din dotarea U.A.T municipiului Târgu Secuiesc și a
cheltuielilor de protocol
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a licitației
publice deschise și constituirea comisiei de licitație pentru valorificarea, prin vânzare, a unor
mijloacelor fixe, aparținând Municipiului Târgu Secuiesc
5. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Târgu Secuiesc
în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV pentru aprobarea
modificării preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare
practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A.
6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul a preţului de
referinţă al masei lemnoase pe picior, provenită din pădurea proprietatea municipiului Târgu
Secuiesc
7. 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
8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea sumelor pentru accesabilizarea fondului
forestier aflat în proprietatea municipiului Târgu Secuiesc
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9. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 33/2018 privind numirea comisiilor
pentru evaluarea ofertelor de preț privind achizițiile publice pe anul 2018
10. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.49/2018 privind darea în folosinţă
gratuită a unor spaţii către persoane juridice fără scop lucrativ
11. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 105/2017 privind atestarea
apartanenţei la domeniul privat al Municipiului Târgu Secuiesc al unui imobil, situat în intravilanul
satului Lunga
12. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul privat în domeniul
public al municipiului Târgu Secuiesc şi în administrarea Școlii Generale Molnár Józsiás
13. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul
public al municipiului Târgu Secuiesc
14. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al
municipiului Târgu Secuiesc şi a satului aparţinător Lunga
Supus la vot de către preşedintele de şedinţă, ordinea de zi este adoptată cu 19 voturi
pentru.
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri
1. Informarea dl.ui director al SC Gosp Com SRL – lipsește motivat, participă la un curs
de perfecționare.
2. Înrebări și interpelări
Supus la vot proiectul ordinii de zi a fost acceptată cu 14 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. 144 /2018, privind rectificarea bugetului general al
municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2018, cu 14 voturi pentru.
La pct. 2 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind
impozitele şi taxele locale pe anul 2019.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind impozitele şi taxele locale pe anul 2019, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea
nr. 145/2018, privind impozitele şi taxele locale pe anul 2019, cu 14 voturi pentru.
La pct. 3 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind
stabilirea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul de carburanți pentru
autoturismele din dotarea U.A.T municipiului Târgu Secuiesc și a cheltuielilor de protocol.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul de carburanți
pentru autoturismele din dotarea U.A.T municipiului Târgu Secuiesc și a cheltuielilor de protocol,
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 146/2018, privind stabilirea normativelor proprii de
cheltuieli cu privire la consumul de carburanți pentru autoturismele din dotarea U.A.T municipiului
Târgu Secuiesc și a cheltuielilor de protocol, cu 14 voturi pentru.
La pct. 4 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de desfășurare a licitației publice deschise și constituirea comisiei de
licitație pentru valorificarea, prin vânzare, a unor mijloacelor fixe, aparținând Municipiului Târgu
Secuiesc.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a licitației publice deschise și constituirea
comisiei de licitație pentru valorificarea, prin vânzare, a unor mijloacelor fixe, aparținând
Municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 147/2018, privind
aprobarea Regulamentului de desfășurare a licitației publice deschise și constituirea comisiei de
licitație pentru valorificarea, prin vânzare, a unor mijloacelor fixe, aparținând Municipiului Târgu
Secuiesc, cu 14 voturi pentru.
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La pct. 5 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind
mandatarea reprezentantului municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV pentru aprobarea modificării preţului/tarifului serviciului
public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare practicat de operatorul regional Gospodărie
Comunală S.A.
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre modificat privind mandatarea reprezentantului municipiului Târgu Secuiesc în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV, Consiliul local
adoptând astfel Hotărârea nr. 148/2018, privind mandatarea reprezentantului municipiului Târgu
Secuiesc în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV, cu 14
voturi pentru.
Sosește domnul consilier Ilyés Botond, astfel numărul consilierilor cu drept de vot în
sală fiind 15.
La pct. 6 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu
privire la aprobarea Metodologiei de calcul a preţului de referinţă al masei lemnoase pe picior,
provenită din pădurea proprietatea municipiului Târgu Secuiesc.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul a preţului de referinţă al masei lemnoase pe
picior, provenită din pădurea proprietatea municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând
astfel Hotărârea nr. 149/2018, cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul a preţului de
referinţă al masei lemnoase pe picior, provenită din pădurea proprietatea municipiului Târgu
Secuiesc., cu 15 voturi pentru.
La pct. 7 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 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 cu 9 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 2 abțineri nu a adoptat hotărârea.
Sosește domnul viceprimar Derzsi Gyula, numărul consilierilor cu drept de vot în sală
fiind astfel 16.
La pct. 8 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu
privire la aprobarea sumelor pentru accesabilizarea fondului forestier aflat în proprietatea
municipiului Târgu Secuiesc.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre cu privire la aprobarea sumelor pentru accesabilizarea fondului forestier aflat în
proprietatea municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 150/2018,
cu privire la aprobarea sumelor pentru accesabilizarea fondului forestier aflat în proprietatea
municipiului Târgu Secuiesc, cu 16 voturi pentru.
La pct. 9 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind
modificarea HCL nr. 33/2018 privind numirea comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preț privind
achizițiile publice pe anul 2018.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind modificarea HCL nr. 33/2018 privind numirea comisiilor pentru evaluarea ofertelor
de preț privind achizițiile publice pe anul 2018, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr.
151/2018, privind modificarea HCL nr. 33/2018 privind numirea comisiilor pentru evaluarea
ofertelor de preț privind achizițiile publice pe anul 2018, cu 16 voturi pentru.
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La pct. 10 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind
modificarea HCL nr.49/2018 privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii către persoane juridice
fără scop lucrativ.
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.49/2018 privind darea în folosinţă gratuită a unor
spaţii către persoane juridice fără scop lucrativ, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr.
152/2018, privind modificarea HCL nr.49/2018 privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii către
persoane juridice fără scop lucrativ, cu 16 voturi pentru.
La pct. 11 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind
revocarea HCL nr. 105/2017 privind atestarea apartanenţei la domeniul privat al Municipiului
Târgu Secuiesc al unui imobil, situat în intravilanul satului Lunga.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind revocarea HCL nr. 105/2017 privind atestarea apartanenţei la domeniul privat al
Municipiului Târgu Secuiesc al unui imobil, situat în intravilanul satului Lunga, Consiliul local
adoptând astfel Hotărârea nr. 153/2018, privind revocarea HCL nr. 105/2017 privind atestarea
apartanenţei la domeniul privat al Municipiului Târgu Secuiesc al unui imobil, situat în intravilanul
satului Lunga, cu 16 voturi pentru.
La pct. 12 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind
trecerea unor imobile din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc şi în
administrarea Școlii Generale Molnár Józsiás.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgu
Secuiesc şi în administrarea Școlii Generale Molnár Józsiás, Consiliul local adoptând astfel
Hotărârea nr. 154/2018, privind trecerea unor imobile din domeniul privat în domeniul public al
municipiului Târgu Secuiesc şi în administrarea Școlii Generale Molnár Józsiás, cu 16 voturi pentru.
La pct. 13 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind
trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgu
Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 155/2018, privind trecerea unui imobil din
domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, cu 16 voturi pentru.
La pct. 14 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind
prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al municipiului Târgu Secuiesc şi a satului
aparţinător Lunga.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al municipiului Târgu Secuiesc
şi a satului aparţinător Lunga, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 156/2018, privind
prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al municipiului Târgu Secuiesc şi a satului
aparţinător Lunga, cu 16 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:
La capitol B.pct. 2 „Întrebări și interpelări”, au luat cuvântul consilierul:
Dl. Gál Elemér care se interesează de problemele ivite în zilele anterioare în legătură cu
volumul mare de scurgeri de apă datorată defecțiunilor la rețelele de alimetară cu apă și canalizare.
Subliniează faptul că sunt afectate zilnic cazanele și mașinile de spălat al cetățenilor. Dl.consilier
propune somarea SC GOSP COM SA.
Dl. primar arată că dânsul somează zilnic în mod verbal conducerea SC GOSP COM
SA însă defecțiunile la unele străzi se datorează rețelei vechi care nu a fost schimbat, Mai
precizează faptul că la licitația organizată pentru executarea lucrărilor de edilitare în curțile din
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centrul orașului nu s-a depus nici o ofertă financiară, societățile comerciale suferind de lipsă de
personal .
Dl.primar va invita la următoarea ședință a consiliului local pe dl.diector, Fejer
Alexandru pentru a da explicații consilerilor locali.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.

PREŞEDINTE
Kelemen Andrei

Întocmit Mátyus Kálmán
Serviciul adm. publ. Loc.

SECRETAR
Tóth Csilla Enikő

