
 
P R O C E S   V E R B A L   NR. 3/2018 

 
Încheiat azi 15 februarie 2018 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. 
153/2018. 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. 

Președintele de ședință face prezenţa şi constată următoarele: 
Din 17 consilieri convocaţi, sunt prezenţi 17: Hegedűs Ferenc, Budău Ionuţ, Fejér 

Melinda, Kelemen Andrei, Gál Elemér-László, Szigethy Kálmán, Kiss Levente Csaba, Taierling 
Johann, Czipa Lóránd-Szabolcs, Szilveszter Szabolcs, Szima Csaba, Lőrincz József,  Szabó Vincze-
Árpád, Nagy-Babos Tamás, Derzsi Gyula, Bejan András şi Ilyés Botond. 

De asemenea la şedinţă mai participă: domnul primar Bokor Tiberiu, dl. Zonda Balázs, 
directorul SC Gosp Com SRL, dl. Szöllősi Tamás, directorul SC Parcuri Industriale Târgu Secuiesc 
SRL, dna. Bogyó-Löffler Mária, vicepreședinte la patinaj artistic, Petra Knezevic 
Kolarevic antrenoare la patinaj artistic, responsabilul sătesc, şefii de compartimente şi reprezentanţii 
mas-media. 

Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local sunt publice. 
În continuare preşedintele şedinţei prezintă procesele verbale nr. 1 și 2 din data de 9 

ianuarie și 13 februarie 2018. 
Nefiind observaţii președintele de ședință supune la vot procesul verbal nr. 1 și 2, care 

au fost aprobate cu 17 voturi pentru. 
După aceste formalităţi s-a trecut la prezentarea proiectului ordinii de zi. 

A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier 

local al domnului Pătru Constantin 
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Gáspár 

Zsolt 
3. Proiect de hotărâre privind retragerea  unor drepturi de folosinţă gratuită a terenurilor 

aflate în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, str. Fortyogó,  aprobate prin HCL 
nr.113/2016 

4. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenurilor aflate în 
proprietatea privată a municipiului Târgu Secuies, strada Fortyogó, tinerilor beneficiari ai Legii nr. 
15/2003  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE 
LOCUINŢE INDIVIDUALE STRADA JAKABOS ÖDÖN” din municipiul Târgu Secuiesc 

6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  Planului de ocupare a funcțiilor publice din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului 
Târgu Secuiesc, valabil pe anul  2018. 

7. Proiect de hotărâre cu privire la metodologia de calcul a preţului de referinţă a masei 
lemnoase pe picior, provenită din  pădurea  proprietatea municipiului Târgu Secuiesc 

8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare 
pentru anul 2018-2019 al unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc 

9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local 
pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2018 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL  NR. 101/2017 privind 
obligațiile și responsabilitățile ce revin persoanelor fizice  și juridice din municipiul TÂRGU 
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SECUIESC pentru buna gospodărire și înfrumusețare a localității și protecția mediului precum  și 
constatarea faptelor ce constituie contravenții 

11. Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2018 a excedentului anual al bugetului 
general al Municipiului Tg.Secuiesc rezultat din  încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc pe trimestrul IV/2017 

13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 
municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
AQUACOV pentru aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă 
potabilă şi de canalizare-epurare, practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală SA  

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii păsunilor aflate în proprietatea privată 
a municipiului Târgu Secuiesc 

15. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 118/2017 privind aprobarea 
modelului contractelor de mandat al administratorilor S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-
SECUIESC S.R.L. 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 30/ 2011, cu privire la aprobarea 
proiectului şi cheltuielilor legate de proiectul Amenajare sit industrial în municipiul Târgu Secuiesc 
prin reabilitarea unei staţii de epurare poluate şi abandonate 

17. Proiect de hotărâre cu privire la  modificarea și completarea H.C.L. nr. 64/2015 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Sitului Industrial “IFET” din 
municipiul Târgu Secuiesc 

18. Proiect de hotărâre Cu privire la modificarea HCL nr. 100/2017 privind aprobarea 
organizării unui concurs de proiect cu tema: “Semn-simbol (totem) la intrarea în Municipiul Târgu 
Secuiesc” 

19. Proiect de hotărâre cu privire la  modificarea și completarea H.C.L. nr. 115/2017 
privind aprobarea transmiterii în administrarea societăţii PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU- 
SECUIESC S.R.L. a imobilelor care constituie Situl Industrial nr. 1 IFET şi Situl industrial nr.2 
Epurare din municipiul Târgu Secuiesc 

20. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 55/2017, privind 
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, stabilirea taxelor si tarifelor de inchiriere 
pentru serviciile oferite de către Patinoarul Artificial din municipiul Târgu Secuiesc 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
GOSP-COM S.R.L. Târgu Secuiesc pe anul 2018 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. Târgu Secuiesc pe anul 2018 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului  Târgu 
Secuiesc  pe anul 2018 

24. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice cadastrale de identificare 
și dezlipire imobil în două parcele (str. Stadionului nr. 32, 34, 36) 

25. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice cadastrale de identificare 
și dezlipire imobil în două parcele (str. Petőfi Sandor nr. 54) 

26. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice cadastrale de identificare 
și dezlipire imobil în trei parcele (str. Ady Endre nr. 9) 

27. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice cadastrale de identificare 
și alipire trei parcele (str. Nemere nr. 2) 

28. Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării Contractului de asociere, a Actului 
constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management 
al Deșeurilor în județul Covasna”. 

B.  Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Înrebări și interpelări 
Domnul primar propune scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de la pct. 14 având în 

vedere faptul că între timp s-a modificat legislația. Deasemenea, având în vedere prezența în sală a 
mai multor părinți care sunt interesați de proiectul de hotărâre referitoare la taxele de la Patinoar 



 3

artificial, propune ca proiectul respectiv de la pct. 20 să fie discutat după primele două proiecte, 
respectiv după depunerea de jurământ a consilierului nou validat. 

 Supus la vot de către președintele de ședință, propunerea a fost acceptată cu 17 voturi 
pentru. 

Astfel ordinea de zi se prezintă în felul următor : 
A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local 

al domnului Pătru Constantin 
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Gáspár 

Zsolt 
3. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 55/2017, privind 

aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, stabilirea taxelor si tarifelor de inchiriere 
pentru serviciile oferite de către Patinoarul Artificial din municipiul Târgu Secuiesc 

4. Proiect de hotărâre privind retragerea  unor drepturi de folosinţă gratuită a terenurilor 
aflate în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, str. Fortyogó,  aprobate prin HCL 
nr.113/2016 

5. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenurilor aflate în 
proprietatea privată a municipiului Târgu Secuies, strada Fortyogó, tinerilor beneficiari ai Legii nr. 
15/2003  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE 
LOCUINŢE INDIVIDUALE STRADA JAKABOS ÖDÖN” din municipiul Târgu Secuiesc 

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  Planului de ocupare a funcțiilor publice din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului 
Târgu Secuiesc, valabil pe anul  2018. 

8. Proiect de hotărâre cu privire la metodologia de calcul a preţului de referinţă a masei 
lemnoase pe picior, provenită din  pădurea  proprietatea municipiului Târgu Secuiesc 

9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare 
pentru anul 2018-2019 al unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc 

10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local 
pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2018 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL  NR. 101/2017 privind 
obligațiile și responsabilitățile ce revin persoanelor fizice  și juridice din municipiul TÂRGU 
SECUIESC pentru buna gospodărire și înfrumusețare a localității și protecția mediului precum  și 
constatarea faptelor ce constituie contravenții 

12. Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2018 a excedentului anual al bugetului 
general al Municipiului Tg.Secuiesc rezultat din  încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc pe trimestrul IV/2017 

14. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 
municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
AQUACOV pentru aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă 
potabilă şi de canalizare-epurare, practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală SA  

15. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 118/2017 privind aprobarea 
modelului contractelor de mandat al administratorilor S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-
SECUIESC S.R.L. 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 30/ 2011, cu privire la aprobarea 
proiectului şi cheltuielilor legate de proiectul Amenajare sit industrial în municipiul Târgu Secuiesc 
prin reabilitarea unei staţii de epurare poluate şi abandonate 

17. Proiect de hotărâre cu privire la  modificarea și completarea H.C.L. nr. 64/2015 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Sitului Industrial “IFET” din 
municipiul Târgu Secuiesc 
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18. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 100/2017 privind aprobarea 
organizării unui concurs de proiect cu tema: “Semn-simbol (totem) la intrarea în Municipiul Târgu 
Secuiesc” 

19. Proiect de hotărâre cu privire la  modificarea și completarea H.C.L. nr. 115/2017 
privind aprobarea transmiterii în administrarea societăţii PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU- 
SECUIESC S.R.L. a imobilelor care constituie Situl Industrial nr. 1 IFET şi Situl industrial nr.2 
Epurare din municipiul Târgu Secuiesc 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
GOSP-COM S.R.L. Târgu Secuiesc pe anul 2018 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. Târgu Secuiesc pe anul 2018 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului  Târgu 
Secuiesc  pe anul 2018 

23. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice cadastrale de identificare 
și dezlipire imobil în două parcele (str. Stadionului nr. 32, 34, 36) 

24. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice cadastrale de identificare 
și dezlipire imobil în două parcele (str. Petőfi Sandor nr. 54) 

25. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice cadastrale de identificare 
și dezlipire imobil în trei parcele (str. Ady Endre nr. 9) 

26. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice cadastrale de identificare 
și alipire trei parcele (str. Nemere nr. 2) 

27. Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării Contractului de asociere, a Actului 
constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management 
al Deșeurilor în județul Covasna”. 

B.  Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Înrebări și interpelări 
Supus la vot de către preşedintele de şedinţă, ordinea de zi este adoptată cu 17 voturi 

pentru. 
În continuare se trece la dezbaterea problemelor, din cadrul capitolului A. proiecte de 

hotărâri. 
La pct. 1 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de 

drept a mandatului de consilier local al domnului Pătru Constantin. 
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  

hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Pătru 
Constantin, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 5/2018, privind constatarea încetării de 
drept a mandatului de consilier local al domnului Pătru Constantin, cu 17 voturi pentru. 

În cadrul punctului 2 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind validarea 
mandatului de consilier local al domnului Gáspár Zsolt. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Gáspár Zsolt, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 6/2018, privind validarea mandatului de consilier local al domnului 
Gáspár Zsolt, cu 17 voturi pentru. 

Președintele de ședință invită pe dl. Gáspár Zsolt să depună jurământul de consilier 
local. 

Dl. Gáspár Zsolt, așezând mâna stângă pe constituție și biblie, dă citire textului 
jurământului după care semnează în două exemplare. 

După depunerea jurământului numărul consilierilor cu drept de vot în sală este de 18. 
În cadrul punctului 3 domnul consilier Czipa Lóránd Szabolcs prezintă proiectul de 

hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 55/2017, privind aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare, stabilirea taxelor si tarifelor de inchiriere pentru 
serviciile oferite de către Patinoarul Artificial din municipiul Târgu Secuiesc. 

În expunerea sa dl. Czipa Lóránd Szabolcs arată că Patinoarul din Târgu Secuiesc este 
singurul patinoar artificial din România, în care sportivii din oraș trebuie să plătească pentru 
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utilizarea lui. În toate celelalte patinoare din România, Primăria oferă gratuit sau înapoiază 
100% cheltuielile pentru cluburile sportive locale, cu excepția patinoarului din municipiului Târgu 
Secuiesc. Echipa de patinaj artistic a fost înființată recent, iar Clubul hochei s-a reorganizat cu puțin 
timp în urmă. Pentru aceste echipe noi, aceste costuri enorme sunt mult mai împovărătoare decât 
pentru echipele mai vârstnice. Echipele locale de hochei și de patinaj artistic care se pregătesc 
pentru competiții naționale trebuie să se pregătească zilnic pentru a putea avea rezultate bune. Sunt 
perioade când patinoarul stă neutilizat, iar cheltuielile cu întreținerea trebuiesc plătite și pentru 
aceste ore. Sumele obținute din eventualele sponzorizări sunt utilizate în alte părți pentru 
achiziționarea de echipamente și nu pentru a plăti taxele de folosire a patinoarului. Cu astfel de 
tarife ridicate, echipele nu pot supraviețui. În continuare solicită să se dea cuvântul dnei Bogyó-
Löffler Mária, vicepreședinte la patinaj artistic, pentu a-și exprima punctul său de vedere. 

Dna Bogyó-Löffler Mária, arată că a venit din Miercurea Ciuc, îl felicită pe domnul 
primar și pe consilieri pentru finalizarea patinoarului artificial și arată că la ora actuală după 
părearea ei este cel mai frumos patinoar din țară. În prezentarea sa arată că în prezent există doar 
câteva echipe de patinaj artistic în țară și că aceste echipe nu plătesc la nici o locație pentru folosirea 
patinoarului. La București de exemplu dl. Ion Țiriac pune la dispoziția echipei de patinaj artistic 
patinoarul în mod gratuit timp de 3 ore pe săptămână. La Galaț folosirea patinoarului este plătit de 
Clubul Dunărea, la Miercurea Ciuc de Clubul sportiv, la Cârța de către Consiliul local. Dacă părinții 
copiilor doresc pot plăti ore suplimentare pentru folosirea patinoarului peste aceste ore oferite 
gratuit. Există și cluburi private unde altfel stau lucrurile însă cele 12 echipe de patinaj artistic care 
aparțin statului nu plătesc în nici o locație taxă pentru folosirea patinoarului. Au primit 
recunoașterea și din partea Uniunii Mondiale a Maghiarilor pentru mediatizarea patinajului artistic. 
Au participat la competiții în diferite țări unde sunt și maghiari și au reprezentat peste tot maghiarii 
din România. 

Dl. Bokor Tiberiu arată că se bucură de faptul că-i place doamnei patinoarul artificial, 
care a fost construit cu multă muncă timp de 13 ani. Ar dori ca acel patinoar să existe și peste 10 ani 
și să nu fie nevoit să îl închidă  după 3 luni. Înainte de a pune în funcție patinoarul s-au interesat de 
la alte localități din secuime despre nivelul taxelor existente. Nu ei au inventat acele taxe. Trebuie 
știut că a fost informat de la înceout că întreținerea unui astfel de patinoar va costa cel puțin 200.000 
de lei. Nici taxele actuale nu acoperă cheltuielile de întreținere. Trebuie să treacă o anumită perioadă 
până când vor putea avea un calcul real cât costă exact întreținerea și cât este venitul realizat din 
taxe. În luna decembrie de exemplu valoarea unei singure facturi a fost de 51.000 lei, dar în 
ansamblu nu poate să spună încă cifre exacte în ceea ce privește cheltuielile de întreținere. Scopul 
este ca patinoarul să fie folosit de cât mai multă lume. Nu este adevărat că patinoarul stă neutilizat, 
și la ora actuală un grup de 40 de persoane sosite din Herman așteaptă intrarea la patinoar. În prima 
lună a fost vizitat de peste 30.000 de persoane. Este acuzat de multe persoane că sprijină în exces 
sportul din oraș. Au realizat un teren artificial pentru fotbal, trebuie văzut cum arată zona 
stadionului la ora actuală și cum a arătat în trecut. Se gândește în viitor și la construirea unei piscine 
însă se teme de acum că după terminarea acesteia vor veni unii că doresc să folosească și pe aceea 
gratuit. Sarcina Consiliului local este să asigure funcționarea bazei sportive. Nu este de acord cu 
reducerea taxei pentru folosirea patinoarului artificial pentru că prin acesta ar crea un precedent din 
cauza unei decizii populiste. Întreținerea Sălii polivalente costă mai puțin, azi dacă acordă reducere 
pentru echipa de patinaj artistic, mâine ar putea să vină echipa de hanbal să ceară reducerea taxei 
pentru folosirea Sălii polivalente. Bugetul local al mun. Târgu Secuiesc este mai puțin în anul 2018 
cu cca. 6 miliona de lei. Totuși au prevăzut suma de 200.000 lei față de 120.000 lei cât a fost anul 
trecut, pentru sprijinirea echipelor sportive prin proiecte. Există o singură posibilitate de a sprijini și 
echipa de patinaj artistic, aceea prin depunerea de proiecte. Singura condiție este ca echipa să fie 
înregistrată la Federația română. Dorește să înțeleagă toată lumea că nu există folosirea gratuită a 
patinoarului, la fiecare locație cineva plătește pentru folosință. Nu este adevărat faptul că el nu ar 
spijini sportul, este profesor știe că copii au nevoie de sport. După aprobarea bugetului local vor 
scoate anunțul pentru proiecte și va avea posibilitatea și echipa de patinaj artistic să obțină sprijin 
financiar pe această cale. Mulțumește dnei Petra Knezevic Kolarevic, antrenoare de patinaj artistic 
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pentru munca depusă. Arată că a primit multe feedback-uri pozitive de la părinții copiilor și dorește 
ca antrenoarea să continue ceea ce a început. 

Dna Petra Knezevic Kolarevic arată că aceasta nu mai este posibilă. Este de părere că 
sportul de patinaj artistic nu se poate face la Târgu Secuiesc cu asemenea tarife. A încercat să 
negocieze cu conducerea primăriei dar nici măcar nu a primit răspuns la e-mailurile trimise în 
legătură cu contractul ei. A primit o altă ofertă de la Sfântu Gheorghe pe care a acceptat. 

Dl primar arată că în acest caz nu știe despre ce mai vorbesc. 
Dl. Taierling Johann arată că sprijinul financiar pe cale de proiecte este laudabil însă 

practica arată că acesta este favorabil pentru asociațiile sportive cu vechime. Asociațiile nou 
înființate nu prea primesc din aceste sume alocate, pentru echipele noi nu este o soluție bună. 

Dl. Hegedűs Ferenc arată că trebuie înțeles faptul că bugetul local este mai puțin cu 6 
milioane de lei. Nu există alte cale de a sprijini financiar echipele de sport decât prin proiecte. Dacă 
au promis garantează că și echipa de patinaj artistic va primi sprijinul financiar prin proiect. Nu 
poate fi favorizată echipa de patinaj artistic față de celelalte echipe de sport. 

Dl. Gál Elemér arată că o soluție de compromis ar putea fi acela ca până la acordarea 
sprijinului financiar prin proiecte, care mai durează, să reducă taxa de folosință a patinoarului pentru 
o perioadă de 6 luni. 

Dl. primar arată că în cazul în care astăzi se va adopta bugetul, în două săptămâni se vor 
putea depune proiectele. 

Dl. Czipa Lóránd Szabolcs arată că reducerea taxei de folosință a patinoarului nu 
echivalează cu sprijinul financiar prin proiecte deoarece echipa ar putea depune proiect și dacă s-ar 
reduce taxa de folosință. 

Dl. Ilyés Botond arată că în anii precedenți mereu au dat exemple prin faptul că în alte 
localități cum ar fi și Sfântu Gheorghe, cum sunt rezolvate anumite probleme. În prezent cum a 
afirmat și vicepreședintele patinajului artistic în celelalte orașe folosirea patinoarului de către 
echipele de patinaj artistic este gratuit. Nu se cere ca și la Târgu Secuiesc să fie gratuit ci doar să se 
reducă taxa la 100 de lei, care pentru Consiliul local nu ar fi o pierdere enormă dar pentru părinți ar 
fi o ușurare. 

Dl. primar arată că dorește să accentueze faptul că și echipa de patinaj artistic va primi 
sprijinul financiar dar nu prin crearea unui precedent, că mâine ar veni alte echipe pentru reducerea 
anumitor taxe de folosință, ci prin proiecte. Domnul consilier amintește de orașul Sfântu Gheorghe, 
unde taxele și impozitele sunt de două ori mai mari, taxa de parcare a fost recent majorată. Când 
este vorba de a mări anumite taxe pentru a avea bani mai mulți în buget consilierii EMNP-PCMT 
votează mereu împotrivă, acum când ar fi vorba de dat un sprijin financiar de ce nu pun întrebarea 
din ce să se dea. 

Dl. Nagy Babos Tamás arată că din comisia, care alocă sumele pentru proiecte, face 
parte și domnul consilier Ilyés Botond, astfel că va putea decide. Speră că dacă au promis ceva, și 
domnul consilier are încredere în cuvântul dat. 

Dl. Ilyés Botond arată că el eventual votează dar nu are puterea să decidă. 
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 

proiectul de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 55/2017, privind aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare, stabilirea taxelor si tarifelor de inchiriere pentru 
serviciile oferite de către Patinoarul Artificial din municipiul Târgu Secuiesc. Consiliul local cu 5 
voturi pentru (Ilyés Botond, Szima Csaba, Gál Elemér, Czipa Lóránd Szabolcs, Taierling Johann), 
12 voturi împotrivă și o abținere (Szigethy Kálmán) nu a adoptat hotărâre.  

În cadrul punctului 4 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre hotărâre privind 
retragerea  unor drepturi de folosinţă gratuită a terenurilor aflate în proprietatea privată a 
municipiului Târgu Secuiesc, str. Fortyogó,  aprobate prin HCL nr.113/2016. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre hotărâre privind retragerea  unor drepturi de folosinţă gratuită a terenurilor aflate în 
proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, str. Fortyogó,  aprobate prin HCL nr.113/2016, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 7/2018 hotărâre privind retragerea  unor drepturi de 
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folosinţă gratuită a terenurilor aflate în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, str. 
Fortyogó,  aprobate prin HCL nr.113/2016, cu 18 voturi pentru.  

În cadrul punctului 5 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind atribuirea în 
folosinţă gratuită a terenurilor aflate în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuies, strada 
Fortyogó, tinerilor beneficiari ai Legii nr. 15/2003. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenurilor aflate în proprietatea privată a 
municipiului Târgu Secuies, strada Fortyogó, tinerilor beneficiari ai Legii nr. 15/2003, Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 8/2018, privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenurilor aflate 
în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuies, strada Fortyogó, tinerilor beneficiari ai Legii 
nr. 15/2003, cu 18 voturi pentru.  

În cadrul punctului 6 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINŢE INDIVIDUALE STRADA JAKABOS ÖDÖN” 
din municipiul Târgu Secuiesc. 

Nefiind observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de hotărâre 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINŢE INDIVIDUALE STRADA 
JAKABOS ÖDÖN” din municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
9/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINŢE INDIVIDUALE 
STRADA JAKABOS ÖDÖN” din municipiul Târgu Secuiesc, cu 18 voturi pentru. 

În cadrul punctului 7 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
aprobarea  Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabil pe anul  2018. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea  Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu 
Secuiesc, valabil pe anul  2018, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 10/2018 cu privire la 
aprobarea  Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabil pe anul  2018, cu 18 voturi 
pentru. 

În cadrul punctului 8 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
metodologia de calcul a preţului de referinţă a masei lemnoase pe picior, provenită din  pădurea  
proprietatea municipiului Târgu Secuiesc. 

Nefiind propuneri, observații și întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la metodologia de calcul a preţului de referinţă a masei lemnoase pe picior, 
provenită din  pădurea  proprietatea municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 11/2018 cu privire la metodologia de calcul a preţului de referinţă a masei lemnoase 
pe picior, provenită din  pădurea  proprietatea municipiului Târgu Secuiesc,  cu 17 voturi pentru. Dl. 
Gál Elemér nu a votat. 

În cadrul punctului 9 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru anul 2018-2019 al unităţilor de 
învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru anul 2018-2019 al 
unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 12/2018 cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru anul 
2018-2019 al unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc, cu 18 voturi pentru. 

În cadrul punctului 10 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile 
beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2018. 

Dl. Taierling Johann arată că orice hotărâre care se adoptă și are legătură cu curțiile, 
Curtea nr. 18  este cumva excepție de fiecare dată, la care nu se referă hotărârea. Arată că curtea 
respectivă nu a fost nici măcar pietruită. 
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Dl. Bokor Tiberiu arată că în hotărârea de față este vorba de planul de acțiuni care se 
referă la persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social și la munca depusă de 
aceste persoane în folosul comunității și nu are nici o legătură cu pietruirea curțiilor. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele apte 
de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2018, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 13/2018 cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes 
local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 
2018, cu 18 voturi pentru. 

În cadrul punctului 11 domnul consilier Szilveszter Szabolcs prezintă proiectul de 
hotărâre privind modificarea și completarea HCL  NR. 101/2017 privind obligațiile și 
responsabilitățile ce revin persoanelor fizice  și juridice din municipiul TÂRGU SECUIESC 
pentru buna gospodărire și înfrumusețare a localității și protecția mediului precum  și constatarea 
faptelor ce constituie contravenții. 

Dl. Gál Elemér arată că ar trebui analizat situația când cineva parchează autovehiculul în 
fața porții sale. Consideră că acest fapt ar trebui permis. 

Dl. Primar arată că fiind vorba despre proprietate publică oricine ar putea să staționeze 
la intrarea în curți, angajații Poliției locale nu au de unde să știe dacă autovehiculul staționat este al 
proprietarului curții respective sau nu. 

Dl. Derzsi Gyula arată că legea circulației rutiere prevede clar locurile unde oprirea și 
staționarea este interzisă și nu exceptează nici proprietarii curților. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea și completarea HCL  NR. 101/2017 privind obligațiile și 
responsabilitățile ce revin persoanelor fizice  și juridice din municipiul TÂRGU SECUIESC 
pentru buna gospodărire și înfrumusețare a localității și protecția mediului precum  și constatarea 
faptelor ce constituie contravenții, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 14/2018 privind 
modificarea și completarea HCL  NR. 101/2017 privind obligațiile și responsabilitățile ce revin 
persoanelor fizice  și juridice din municipiul TÂRGU SECUIESC pentru buna gospodărire și 
înfrumusețare a localității și protecția mediului precum și constatarea faptelor ce constituie 
contravenții, cu 13 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Taierling Johann, Gál Elemér) și 3 abțineri. 

În cadrul punctului 12 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea în 
anul 2018 a excedentului anual al bugetului general al Municipiului Tg.Secuiesc rezultat din  
încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind utilizarea în anul 2018 a excedentului anual al bugetului general al Municipiului 
Tg.Secuiesc rezultat din  încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017, Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr. 15/2018 privind utilizarea în anul 2018 a excedentului anual al bugetului general 
al Municipiului Tg.Secuiesc rezultat din  încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017, cu 18 voturi 
pentru. 

În cadrul punctului 13 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
contului de execuţie a bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc pe trimestrul IV/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 IV/2017, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 16/2018, privind aprobarea 
contului de execuţie a bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc pe trimestrul IV/2017, cu 
14 voturi pentru și 4 abțineri (Ilyés Botond, Gál Elemér, Czipa Lóránd Szabolcs, Taierling Johann). 

În cadrul punctului 14 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea 
unui mandat special reprezentantului municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV pentru aprobarea modificării tarifelor pentru 
serviciul public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare, practicat de operatorul 
regional Gospodărie Comunală SA. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Târgu Secuiesc în 
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Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV pentru aprobarea 
modificării tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare, 
practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală SA, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea 
nr. 17/2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Târgu Secuiesc în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV pentru aprobarea 
modificării tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare, 
practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală SA, cu 15 voturi pentru și 3 abțineri (Gál 
Elemér, Taierling Johann, Szigethy Kálmán). 

În cadrul punctului 15 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind completarea 
H.C.L. nr. 118/2017 privind aprobarea modelului contractelor de mandat al administratorilor S.C. 
PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 118/2017 privind aprobarea modelului contractelor de 
mandat al administratorilor S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 18/2018 privind completarea H.C.L. nr. 118/2017 privind 
aprobarea modelului contractelor de mandat al administratorilor S.C. PARCURI INDUSTRIALE 
TÂRGU-SECUIESC S.R.L., cu 18 voturi pentru. 

În cadrul punctului 16 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea 
H.C.L. nr. 30/ 2011, cu privire la aprobarea proiectului şi cheltuielilor legate de proiectul Amenajare 
sit industrial în municipiul Târgu Secuiesc prin reabilitarea unei staţii de epurare poluate şi 
abandonate. 

Dl. Hegedűs Ferenc arată că la ședința Comisiei pentru economie a propus ca chiria să 
se achite lunar și nu trimestrial cum inițial a fost prevăzută în proiectul de hotărâre. Deasemenea 
această modificare este valabilă și pentru proiectul de hotărâre următor. 

Supus la vot de către președintele de ședință, propunerea a fost acceptată cu 18 voturi 
pentru. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 30/ 2011, cu privire la aprobarea proiectului şi 
cheltuielilor legate de proiectul Amenajare sit industrial în municipiul Târgu Secuiesc prin 
reabilitarea unei staţii de epurare poluate şi abandonate, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea 
nr. 19/2018 privind modificarea H.C.L. nr. 30/ 2011, cu privire la aprobarea proiectului şi 
cheltuielilor legate de proiectul Amenajare sit industrial în municipiul Târgu Secuiesc prin 
reabilitarea unei staţii de epurare poluate şi abandonate, cu 18 voturi pentru. 

În cadrul punctului 17 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la  
modificarea și completarea H.C.L. nr. 64/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare al Sitului Industrial “IFET” din municipiul Târgu Secuiesc. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la  modificarea și completarea H.C.L. nr. 64/2015 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare al Sitului Industrial “IFET” din municipiul Târgu 
Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 20/2018 cu privire la  modificarea și 
completarea H.C.L. nr. 64/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 
Sitului Industrial “IFET” din municipiul Târgu Secuiesc, cu 18 voturi pentru. 

În cadrul punctului 18 domnul consilier Szilveszter Szabolcs prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 100/2017 privind aprobarea organizării unui concurs de 
proiect cu tema: “Semn-simbol (totem) la intrarea în Municipiul Târgu Secuiesc”. 

Dl. Szilveszter Szabolcs arată că mai are o propunere de modificare și anume ca dl. 
Bereczk Lorand Alexandru, noul arhitect șef al municipiului să facă parte deasemenea din comisia 
de evaluare a proiectelor. 

Supus la vot, propunerea a fost acceptată cu 18 voturi pentru. 
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 

proiectul de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 100/2017 privind aprobarea organizării unui 
concurs de proiect cu tema: “Semn-simbol (totem) la intrarea în Municipiul Târgu Secuiesc”, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 21/2018 cu privire la modificarea HCL nr. 100/2017 
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privind aprobarea organizării unui concurs de proiect cu tema: “Semn-simbol (totem) la intrarea în 
Municipiul Târgu Secuiesc”, cu 18 voturi pentru. 

În cadrul punctului 19 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la  
modificarea și completarea H.C.L. nr. 115/2017 privind aprobarea transmiterii în administrarea 
societăţii PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU- SECUIESC S.R.L. a imobilelor care constituie Situl 
Industrial nr. 1 IFET şi Situl industrial nr.2 Epurare din municipiul Târgu Secuiesc. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la  modificarea și completarea H.C.L. nr. 115/2017 privind aprobarea transmiterii 
în administrarea societăţii PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU- SECUIESC S.R.L. a imobilelor 
care constituie Situl Industrial nr. 1 IFET şi Situl industrial nr.2 Epurare din municipiul Târgu 
Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 22/2018 cu privire la  modificarea și 
completarea H.C.L. nr. 115/2017 privind aprobarea transmiterii în administrarea societăţii 
PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU- SECUIESC S.R.L. a imobilelor care constituie Situl 
Industrial nr. 1 IFET şi Situl industrial nr.2 Epurare din municipiul Târgu Secuiesc, cu 18 voturi 
pentru. 

În cadrul punctului 20 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea  
bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. GOSP-COM S.R.L. Târgu Secuiesc pe anul 2018. 

Dna Fejér Melinda arată că sunt două poziții unde sunt prevăzute creșteri cu peste 
270%. La o poziție de exemplu sunt prevăzute bonusuri, cu această creștere. Întreabă pe directorul 
societății cum explică acest fapt. 

Dl. Zonda Balázs, directorul SC Gosp Com SRL arată că este vorba de sume planificate. 
La capitolul bonusuri sunt prevăzute cheltuielile cu tichetele de masă pentru angajații firmei. În 
ultima perioadă imigrarea de la societate a fost de 23%. Prin acordarea de tichete de masă doresc să 
compenseze într-un fel angajații datorită faptului că salariile sunt destul de mici.  

Dl. Hegedűs Ferenc întreabă dacă consilierii pot primii o informare despre statul de 
funcții și salariile existente la societate. 

Dl. Zonda Balázs arată că și anul trecut a pregătit o informare în acest sens, poate să 
facă și în prezent. 

Dl. Szilveszter Szabolcs arată că nu crede că pentru câteva tichete de masă o contabilă 
cu experiență rămâne la societate. Noțiunea de bonus însemană altceva nu tichete de masă. 

Dl. Zonda Balázs arată că expresia de bonus este cerința Ministerului la care trebuie să 
se conforme. 

Dl. Taierling Johann întreabă dacă în buget au prevăzut facilități pentru locuitori. 
Dl. Zonda Balázs arată că locuitorii caselor particulare vot primi cu titlu gratuit 

eurocontainere pentru gunoiul verde. Deasemenea există în continuare posibilitatea ca dacă cineva 
colectează selectiv gunoiul și transportă până la sediul societății valoarea acestuia se va scădea din 
valoarea facturii emise pentru luna următoare. Au prevăzut și programe și proiecte pentru copii, 
pentru a conștientiza cu importanța colectării selective a gunoiului. 

Dl. Hegedűs Ferenc întreabă ce sumă au prevăzut pentru marketing, mediatizare și 
reclame. De asemenea arată că și de la societățile mari ar putea prelua cantități de gunoi selectiv 
care societăți predau acest gunoi direct la alte firme care preiau și transportă direct la rampa de 
gunoi. 

Dl. Zonda Balázs arată au contracte cu firme de mediatizare. Anul trecut au prevăzut 
suma de 50.000 lei, iar și în cursul anului precedent doresc să prevădă aceeași sumă. A încercat să ia 
legătura cu Kauflandul pentru a prelua gunoiul selectiv de la ei, dar pentru aceasta ar trebui investit 
200.000 de euro pentru achiziționarea unui container cu presă. 

Dl. Gál Elemér întreabă de ce este nevoie de sume pentru marketing dacă și așa gunoiul 
colectat selectiv se transportă amestecat cu aceeași autoutilitară. Întreabă dacă există o stație de 
transfer undeva unde gunoiul este selectat din nou. 

Dl. Zonda Balázs arată că gunoiul selectic este transportat separat de gunoiul menajer, 
nu există nici o stație de transfer, transportul se face direct până la depozitul ecologic din satul Leț. 
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Dl. Szigethy Kálmán arată că este de părere că până când amenzile pentru nerealizarea 
cerințelor de mediu sunt plătite de Consiliul local și nu de către societate, nu vor reuși să implice și 
societatea să ia măsuri concrete pentru reducerea amenzilor. 

Dl. Szilveszter Szabolcs arată că mulți locuitori nu știu nici la ora actuală că dacă 
transportă gunoiul selectiv până la sediul societății valoarea acestuia se va scădea din valoarea 
facturii. Nu este mediatizat deloc această posibilitate. 

Dl. Kiss Levente arată că era vorba că vor achiziționa prin proiect o autoutilitară cu care 
va exista posibilitatea și de autocântărire a gunoiului transportat. Întreabă dacă este necesar 
coofinanțarea proiectului respectiv și dacă s-a prevăzut suma necesară pentru aceasta. 

Dl. Zonda Balázs arată că doresc acest proiect în continuare. Proiectul trebuie 
coofinanțat, dar în afară de cheltuielile cu combustibil și personal nu va genera alte cheltuieli în 
plus. Aceste cheltuieli vor putea fi decontate în cadrul proiectului. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. GOSP-COM 
S.R.L. Târgu Secuiesc pe anul 2018, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 23/2018 privind 
aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. GOSP-COM S.R.L. Târgu Secuiesc pe anul 
2018, cu 12 voturi pentru, 5 voturi împotrivă și o abținere.  

În cadrul punctului 21 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 
Târgu Secuiesc pe anul 2018. 

Dl. Hegedűs Ferenc întreabă de la dl. Szöllősi Tamás de cât timp a fost numit directorul 
societății, deoarece nu a văzut nici o reclamă unde ar fi mediatizat faptul că există locuri de închiriat 
la parcul industrial. 

Dl. Taierling Johann întreabă câți angajați există la ora actuală și câți angajați vor fi în 
viitor la societate. Deasemenea întreabă cine execută lucrările de administrator la societate. 

Dl. Szöllősi Tamás  arată că a fost numit director din luna decembrie al anului precedent 
însă până la ora actuală încă nu au putut cheltui pentru reclame. Nu există nici un angajat, există 
doar două indemnizații aprobate pentru membrii consiliului de administrație. Nu se știe nici pentru 
viitor câți angajați vor fi. În prezent nu se ocupă nimeni de lucrările de administrație. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. Târgu Secuiesc pe anul 2018, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 24/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. Târgu Secuiesc pe anul 2018, cu 18 voturi 
pentru. 

În cadrul punctului 22 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2018. 

Dl. Ilyés Botond arată că după cum a afirmat domnul primar în anul în curs va fi prioritar 
terminarea lucrărilor deja începute. Întreabă care va fi soarta străzii Budai Nagy Antal, deoarece în 
caz de ploaie nu se poate circula. Roagă ca în cazul în care nu se renovează măcar să fie nivelat cu 
pietrișuri, altfel nu se poate circula. 

Dl. primar arată că strada va fi asfaltată în momentul în care toți locuitorii străzii se vor 
racorda la rețeaua de apă și canalizare. Dorește să evite situația în care după asfaltare să primească 
cereri pentru că cineva vrea să se racordeze ulterior, care se va putea face numai după desfacerea 
asfaltului. 

Dl. Ilyés Botond arată că majoritatea locatarilor au fost racordați la rețea de apă, 
gospodăriile care au rămas sunt fără proprietari sau au proprietari în vârstă care nu au bani pentru a 
plăti racordarea. Dar nu este cinstit ca pentru câțiva locuitori să sufere toată strada. Ar trebui ca 
Primăria să oblige să se racordeze toți locuitorii străzii, cu posibilitățile ce are la îndemână. 

Dl. Taierling Johann arată că ar putea să afirme chiar că bugetul local pentru anul 2008 
este un buget bun. Dacă nu vor vota acest buget nu este pentru faptul că doresc să împiedice 
lucrările planificate. Însă în Comisia pentru economie, unde s-ar fi putut discuta mai amănunțit 



 12

bugetul, consilierii grupării politice EMNP-PCMT nu au nici un membru, abținerea de la vot se va 
datora acestui fapt. 

Dl. primar arată că ar fi fost surprins dacă consilierii grupării politice EMNP-PCMT ar fi 
votat bugetul. Poate fi pusă orice întrebare în legătură cu buget și la ședința consiliului local, nu se 
întâmplă altceva decât ceea ce este scris. S-a obișnuit cu faptul că consilierii grupării politice 
EMNP-PCMT nu votează nici o dată bugetul local însă în acest caz mâine să nu zică că au sprijinit 
patinoarii artistici. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc pe anul 2018, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 25/2018 privind aprobarea bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2018, cu 13 voturi pentru și 5 abțineri (Ilyés Botond, Szima 
Csaba, Gál Elemér, Czipa Lóránd Szabolcs, Taierling Johann). 

În cadrul punctului 23 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind însușirea 
documentației tehnice cadastrale de identificare și dezlipire imobil în două parcele (str. Stadionului 
nr. 32, 34, 36). 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind însușirea documentației tehnice cadastrale de identificare și dezlipire imobil în 
două parcele (str. Stadionului nr. 32, 34, 36), Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 26/2018 
privind însușirea documentației tehnice cadastrale de identificare și dezlipire imobil în două parcele 
(str. Stadionului nr. 32, 34, 36), cu 18 voturi pentru. 

În cadrul punctului 24 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind însușirea 
documentației tehnice cadastrale de identificare și dezlipire imobil în două parcele (str. Petőfi 
Sandor nr. 54). 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind însușirea documentației tehnice cadastrale de identificare și dezlipire imobil în 
două parcele (str. Petőfi Sandor nr. 54), Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 27/2018 
privind însușirea documentației tehnice cadastrale de identificare și dezlipire imobil în două parcele 
(str. Petőfi Sandor nr. 54), cu 18 voturi pentru. 

În cadrul punctului 25 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind însușirea 
documentației tehnice cadastrale de identificare și dezlipire imobil în trei parcele (str. Ady Endre nr. 
9). 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind însușirea documentației tehnice cadastrale de identificare și dezlipire imobil în trei 
parcele (str. Ady Endre nr. 9), Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 28/2018 privind 
însușirea documentației tehnice cadastrale de identificare și dezlipire imobil în trei parcele (str. Ady 
Endre nr. 9), cu 18 voturi pentru. 

În cadrul punctului 26 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind însușirea 
documentației tehnice cadastrale de identificare și alipire trei parcele (str. Nemere nr. 2). 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind însușirea documentației tehnice cadastrale de identificare și alipire trei parcele (str. 
Nemere nr. 2), Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 29/2018 privind însușirea documentației 
tehnice cadastrale de identificare și alipire trei parcele (str. Nemere nr. 2), cu 18 voturi pentru. 

În cadrul punctului 27 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre pentru aprobarea 
completării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare 
intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre pentru aprobarea completării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului 
Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul 
Covasna”, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 30/2018 pentru aprobarea completării 
Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare 
intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”, cu 18 voturi 
pentru. 
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Se trece la Capitolul B – Diverse – la pct.2 „Întrebări și interpelări”, unde după ce s-au 
înscris, au luat cuvântul: 

Dl. Szigethy Kálmán arată că este îmbucurător faptul că s-a depus din nou proiect pentru 
renovarea clădirii fostei cazarme. Mai mulți locatari au semnalat că în caz de ploaie, apa curge în 
interior și udă pereții din cauză că burlanul este deteriorat. Arată deasemenea că au fost anunțate 
ninsori și ar trebui ca angajații gospodăriei comunale să nu fie surprinși din nou cum s-a întâmplat 
în cazul precedent. Dacă este necesar echipajul de dezăpezire trebuie să acționeze chiar și noaptea. 
În luna ianuarie după părerea lui, au acționat târziu și au fost depășiți de situație. 

Dl. Gál Elemér arată că nu a fost de față când au votat la pct. 8 dar consideră că aceea 
hotărâre este nelegală și că de fapt metodologia de calcul a preţului de referinţă a masei lemnoase pe 
picior, provenită din  pădurea  proprietatea municipiului Târgu Secuiesc este stabilit pentru anul 
2019 și nu pentru anul 2018. 

Dl. Bokor Tiberiu arată că în ceea ce privește dezăpezirea în luna ianuarie nu a fost 
mulțumit nici el. Este adevărat că la ora 20-21 încă ploua iar la ora 22 a început să ningă. Utilajele 
de dezăpezire au ieșit la ora 22 însă datorită faptului că nu au dispersat materiale antiderapante în 
prealabil a fost mai greoaie curățirea străzilor de zăpadă. 

Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte 
pentru participare şi declară închise lucrările şedinţei. 

    
            PREŞEDINTE                        SECRETAR 
             Fejér Melinda                                      (vacant) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Întocmit Mátyus Kálmán 
Serviciul adm. publ. loc 


