P R O C E S V E R B A L NR. 4/2018
Încheiat azi 29 martie 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.
198/2018. 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 18 consilieri convocaţi, sunt prezenţi 18: 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 VinczeÁrpád, 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, responsabilul sătesc, şefii de compartimente şi reprezentanţii masmedia.
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local sunt publice.
În continuare preşedintele şedinţei prezintă procesul verbal nr. 3 din data de 15 februarie
2018.
Nefiind observaţii președintele de ședință supune la vot procesul verbal nr. 3, care a fost
aprobat cu 18 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 validarea mandatului de consilier local al doamnei Cristea
Mariana
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu
Secuiesc pe anul 2018
3. Proiect de hotărâre privind numirea comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ
privind achiziţiile publice pe anul 2018
4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Grădinița „Manócska” și Liceul
Teologic Reformat a unor imobile ce aparțin domeniului public al municipiului Târgu- Secuiesc
5. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Liceul Tehnologic ” Gábor
Áron “a imobilului format din turn de apă și teren aferent
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de cesiune de creanță
între Municipiul Târgu Secuiesc și S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L.,
având ca obiect contravaloarea creanțelor pecuniare provenite din Contractele de închiriere,
înregistrate cu nr. 8804/01.06.2016, nr. 9342/31.10.2016, nr. 9345/31.10.2016, nr. 9594/06.02.2017,
nr. 9649/03.03.2017, nr. 9691/20.03.2017, nr. 9344/31.10.2016, nr. 9745/14.04.2017.
7. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea H.C.L. Tg.Secuiesc nr.
60/2015 privind transmiterea dreptului de administrare a unui imobil proprietatea publică a
municipiului Târgu Secuiesc din administrarea Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc în
administrarea SC Gosp Com SRL Târgu Secuiesc
8. Proiect de hotărâre privind închiriere prin licitaţie publică deschisă a unui spatiu din
incinta Patinoarului artificial cu destinație de alimentaț ie publica situat în mun. Tg. Secuiesc
9. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale și modificarea parțială al
Regulamentului Local de Urbanism aferent documentației Planului Urbanistic General al
municipiului Târgu Secuiesc, aprobat prin HCL nr.2/2000

2
10. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale strecurată în HCL nr. 6 din 15
februarie 2018
11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică, pentru nevoi
proprii și pentru populație al masei lemnose pe picior , provenind din fondul forestier proprietatea
municipiului Târgu Secueisc şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă cu
strigare, a unor mijloacelor fixe, aparținând Municipiului Târgu Secuiesc
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii suparafețelor de pășune aflate în
proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc către deținătorii de animale în vederea
organizării pășunatului
14. Proiect de hotărâre privind la aprobarea organigramei, al statelor de funcţii al
aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu
Secuiesc,valabil pe anul 2018
15. Proiect de hotărâre privind darea în administrare în favoarea Spitalului Municipal Tg
Secuiesc a terenului ce aparțin domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc.
16. Proiect de hotărâre privind schimbarea incadrarii unor drumuri de interes local in
categoria drumurilor comunale
17. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale privind rectificarea
suprafeței imobilului înscris în CF nr. 27377 Târgu Secuiesc, la categoria de folosință ”teren” de la
suprafața de 687 mp la suprafața de 661 mp, iar la ”construcții” de la suprafața de 227 mp, la
suprafața de 201 mp, suprafețe rezultate ca urmare a măsurătorilor topografice
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnicoeconomici legate de proiectul CONSTRUCŢIA ŞI ECHIPAREA UNEI INFRASTRUCTURI
EDUCAŢIONALE PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE ANTEPREŞCOLARĂ (GRĂDINIŢĂ CU
PROGRAM PRELUNGIT) ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC
19. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii către persoane
juridice fără scop lucrativ
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 18 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 validarea mandatului de
consilier local al doamnei Cristea Mariana.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Cristea Mariana, Consiliul local
adoptând astfel Hotărârea nr. 31/2018, privind validarea mandatului de consilier local al doamnei
Cristea Mariana, cu 18 voturi pentru.
Secretarul municipiului invită pe dna Cristea Mariana să depună jurământul de consilier
local.
Dna Cristea Mariana, așezând mâna stângă pe Constituția României și biblie, dă citire
textului jurământului după care semnează formularul de jurământ, în două exemplare.
După depunerea jurământului numărul consilierilor cu drept de vot în sală este de 19.
În cadrul punctului 2 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. 32/2018, privind rectificarea bugetului general al
municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2018, cu 19 voturi pentru.
În cadrul punctului 3 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind numirea
comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ privind achiziţiile publice pe anul 2018.
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Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre hotărâre privind numirea comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ privind achiziţiile
publice pe anul 2018, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 33/2018 privind numirea
comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ privind achiziţiile publice pe anul 2018, cu 19 voturi
pentru.
În cadrul punctului 4 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre hotărâre privind darea
în administrare către Grădinița „Manócska” și Liceul Teologic Reformat a unor imobile ce aparțin
domeniului public al municipiului Târgu- Secuiesc.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre hotărâre privind darea în administrare către Grădinița „Manócska” și Liceul Teologic
Reformat a unor imobile ce aparțin domeniului public al municipiului Târgu- Secuiesc, Consiliul
local adoptând astfel Hotărârea nr. 34/2018, privind darea în administrare către Grădinița
„Manócska” și Liceul Teologic Reformat a unor imobile ce aparțin domeniului public al
municipiului Târgu- Secuiesc, cu 19 voturi pentru.
În cadrul punctului 5 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind darea în
administrare către Liceul Tehnologic ” Gábor Áron “a imobilului format din turn de apă și teren
aferent.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind darea în administrare către Liceul Tehnologic ” Gábor Áron “a imobilului format
din turn de apă și teren aferent, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 35/2018, privind darea
în administrare către Liceul Tehnologic ” Gábor Áron “a imobilului format din turn de apă și teren
aferent, cu 19 voturi pentru.
În cadrul punctului 6 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
încheierii unui contract de cesiune de creanță între Municipiul Târgu Secuiesc și S.C. PARCURI
INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., având ca obiect contravaloarea creanțelor pecuniare
provenite din Contractele de închiriere, înregistrate cu nr. 8804/01.06.2016, nr. 9342/31.10.2016, nr.
9345/31.10.2016, nr. 9594/06.02.2017, nr. 9649/03.03.2017, nr. 9691/20.03.2017, nr.
9344/31.10.2016, nr. 9745/14.04.2017.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de cesiune de creanță între Municipiul Târgu
Secuiesc și S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., având ca obiect
contravaloarea creanțelor pecuniare provenite din Contractele de închiriere, înregistrate cu nr.
8804/01.06.2016, nr. 9342/31.10.2016, nr. 9345/31.10.2016, nr. 9594/06.02.2017, nr.
9649/03.03.2017, nr. 9691/20.03.2017, nr. 9344/31.10.2016, nr. 9745/14.04.2017, Consiliul local
adoptând astfel Hotărârea nr. 36/2018 privind aprobarea încheierii unui contract de cesiune de
creanță între Municipiul Târgu Secuiesc și S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC
S.R.L., având ca obiect contravaloarea creanțelor pecuniare provenite din Contractele de închiriere,
înregistrate cu nr. 8804/01.06.2016, nr. 9342/31.10.2016, nr. 9345/31.10.2016, nr. 9594/06.02.2017,
nr. 9649/03.03.2017, nr. 9691/20.03.2017, nr. 9344/31.10.2016, nr. 9745/14.04.2017, cu 19 voturi
pentru.
În cadrul punctului 7 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la
modificarea și completarea H.C.L. Tg.Secuiesc nr. 60/2015 privind transmiterea dreptului de
administrare a unui imobil proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc din administrarea
Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc în administrarea SC Gosp Com SRL Târgu
Secuiesc.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre cu privire la modificarea și completarea H.C.L. Tg.Secuiesc nr. 60/2015 privind
transmiterea dreptului de administrare a unui imobil proprietatea publică a municipiului Târgu
Secuiesc din administrarea Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc în administrarea SC
Gosp Com SRL Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 37/2018, cu privire la
modificarea și completarea H.C.L. Tg.Secuiesc nr. 60/2015 privind transmiterea dreptului de
administrare a unui imobil proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc din administrarea
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Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc în administrarea SC Gosp Com SRL Târgu
Secuiesc, cu 19 voturi pentru.
În cadrul punctului 8 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind închiriere
prin licitaţie publică deschisă a unui spatiu din incinta Patinoarului artificial cu destinatie de
alimentatie publica situat în mun. Tg. Secuiesc.
Nefiind propuneri, observații și întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind închiriere prin licitaţie publică deschisă a unui spatiu din incinta Patinoarului
artificial cu destinatie de alimentatie publica situat în mun. Tg. Secuiesc, Consiliul local adoptând
astfel Hotărârea nr. 38/2018 privind închiriere prin licitaţie publică deschisă a unui spatiu din incinta
Patinoarului artificial cu destinatie de alimentatie publica situat în mun. Tg. Secuiesc, cu 19 voturi
pentru.
În cadrul punctului 9 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind îndreptarea
erorii materiale și modificarea parțială al Regulamentului Local de Urbanism aferent documentației
Planului Urbanistic General al municipiului Târgu Secuiesc, aprobat prin HCL nr.2/2000.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind îndreptarea erorii materiale și modificarea parțială al Regulamentului Local de
Urbanism aferent documentației Planului Urbanistic General al municipiului Târgu Secuiesc,
aprobat prin HCL nr.2/2000, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 39/2018 privind
îndreptarea erorii materiale și modificarea parțială al Regulamentului Local de Urbanism aferent
documentației Planului Urbanistic General al municipiului Târgu Secuiesc, aprobat prin HCL
nr.2/2000, cu 19 voturi pentru.
În cadrul punctului 10 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre pentru îndreptarea
erorii materiale strecurată în HCL nr. 6 din 15 februarie 2018.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale strecurată în HCL nr. 6 din 15 februarie 2018, Consiliul
local adoptând astfel Hotărârea nr. 40/2018 pentru îndreptarea erorii materiale strecurată în HCL nr.
6 din 15 februarie 2018, cu 19 voturi pentru.
În cadrul punctului 11 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea vânzării prin licitaţie publică, pentru nevoi proprii și pentru populație al masei lemnose
pe picior, provenind din fondul forestier proprietatea municipiului Târgu Secueisc şi stabilirea
preţului de pornire a licitaţiei, cu amendamentele acceptate de către Comisia pentru economie,
administrarea publică locală și juridică la pct.6 , pct. 9 și pct. 10 din anexa la proiectul de hotărâre,
respectiv la tabelul cu privire la stabilirea prețului de pornire la licitație a lemnului pentru nevoi
proprii și pentru populație ce urmează a fi valorificată în cursul anului 2018.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică, pentru nevoi proprii și pentru
populație al masei lemnose pe picior , provenind din fondul forestier proprietatea municipiului
Târgu Secueisc şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei, cu modificările comisiei de specialitate,
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 41/2018 cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie
publică, pentru nevoi proprii și pentru populație al masei lemnose pe picior , provenind din fondul
forestier proprietatea municipiului Târgu Secueisc şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei, cu 19
voturi pentru.
În cadrul punctului 12 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
vânzării prin licitație publică deschisă cu strigare, a unor mijloacelor fixe, aparținând Municipiului
Târgu Secuiesc.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă cu strigare, a unor mijloacelor
fixe, aparținând Municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 42/2018
privind aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă cu strigare, a unor mijloacelor fixe,
aparținând Municipiului Târgu Secuiesc, cu 19 voturi pentru.
În cadrul punctului 13 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
închirierii suparafețelor de pășune aflate în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc către
deținătorii de animale în vederea organizării pășunatului.
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Dl. Taierling Johann arată că, în anii precedenți aceste pășuni au fost închiriate numai
pentru 5 ani, ori la pct. 5 în proiectul de hotărâre din față este trecut la durata de închiriere 10 ani.
Dl. Primar arată că, confrom legislației actuale închirierea se poate face pentru o
perioadă între 7 și 10 ani.
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii suparafețelor de pășune aflate în proprietatea
privată a municipiului Târgu Secuiesc către deținătorii de animale în vederea organizării
pășunatului, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 43/2018, privind aprobarea închirierii
suparafețelor de pășune aflate în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc către deținătorii
de animale în vederea organizării pășunatului, cu 18 voturi pentru și un vot împotriva (Taierling
Johann).
În cadrul punctului 14 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
organigramei, al statelor de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice
al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc,valabil pe anul 2018.
Dna Cristea Mariana întreabă dacă numărul total de personal prevăzut în organigramă
poate fi acoperit din fondurile bugetare.
Dl. Primar își exprimă speranța că da.
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, al statelor de funcţii al aparatului de
specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc,valabil pe
anul 2018, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 44/2018 privind aprobarea organigramei, al
statelor de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei
municipiului Târgu Secuiesc,valabil pe anul 2018, cu 19 voturi pentru.
În cadrul punctului 15 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind darea în
administrare în favoarea Spitalului Municipal Tg Secuiesc a terenului ce aparțin domeniului public
al municipiului Târgu Secuiesc.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind darea în administrare în favoarea Spitalului Municipal Tg Secuiesc a terenului ce
aparțin domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea
nr. 45/2018 privind darea în administrare în favoarea Spitalului Municipal Tg Secuiesc a terenului
ce aparțin domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc, cu 19 voturi pentru.
În cadrul punctului 16 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind schimbarea
incadrarii unor drumuri de interes local in categoria drumurilor comunale.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind schimbarea incadrarii unor drumuri de interes local in categoria drumurilor
comunale, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 46/2018 privind schimbarea incadrarii unor
drumuri de interes local in categoria drumurilor comunale, cu 19 voturi pentru.
În cadrul punctului 17 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind însușirea
documentației cadastrale privind rectificarea suprafeței imobilului înscris în CF nr. 27377 Târgu
Secuiesc, la categoria de folosință ”teren” de la suprafața de 687 mp la suprafața de 661 mp, iar la
”construcții” de la suprafața de 227 mp, la suprafața de 201 mp, suprafețe rezultate ca urmare a
măsurătorilor topografice.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind însușirea documentației cadastrale privind rectificarea suprafeței imobilului înscris
în CF nr. 27377 Târgu Secuiesc, la categoria de folosință ”teren” de la suprafața de 687 mp la
suprafața de 661 mp, iar la ”construcții” de la suprafața de 227 mp, la suprafața de 201 mp,
suprafețe rezultate ca urmare a măsurătorilor topografice, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea
nr. 47/2018 privind însușirea documentației cadastrale privind rectificarea suprafeței imobilului
înscris în CF nr. 27377 Târgu Secuiesc, la categoria de folosință ”teren” de la suprafața de 687 mp
la suprafața de 661 mp, iar la ”construcții” de la suprafața de 227 mp, la suprafața de 201 mp,
suprafețe rezultate ca urmare a măsurătorilor topografice, cu 19 voturi pentru.
În cadrul punctului 18 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul CONSTRUCŢIA ŞI
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ECHIPAREA UNEI INFRASTRUCTURI EDUCAŢIONALE PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE
ANTEPREŞCOLARĂ (GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT) ÎN MUNICIPIUL TÂRGU
SECUIESC.
Dna Cristea Mariana arată că prin programul acesta vor fi construite la nivel de țară cca.
400 de grădinițe dar numai pentru copii între 3-5 ani. Se știe că concediul pentru creșterea copilului
este de 2 ani, însă dacă mămicile se reîntorc la muncă cu 2 luni înaintea împlinirii de 2 ani a
copilului, primesc un stimulent de inserție de 630 de lei. Întreabă cum se rezolvă problema copiilor
între 1,9 – 3 ani.
Dl. Primar arată că există o creșă lângă Grădinița nr. 3, unde se pot duce copii sub 3 ani.
Această creșă se va putea moderniza pentru a crește capacitatea, la ora actuală însă este vorba însă
de construirea unei grădinițe având în vedere faptul că în zona centrală nu există nici o grădiniță în
proprietatea municipiului. Pentru Grădinița nr. 2 și Grădinița Vackor se plătește o chirie destul de
mare, au încercat să mute în altă clădire aceste grădinițe însă au primit mai multe reclamații de la
părinții copiilor tocmai pentru faptul că în zona centru nu există alte grădinițe iar distanța până la
clădirile noi era prea lungă pentru copii mici.
Dna Cristea Mariana arată că ar fi binevenită și modernizarea creșei, ar fi importantă și
pentru copii care astfel vor putea fi pregătite pentru școală. Deasemenea arată că ar trebui gândit ca
în afară de grădinițe cu predarea în limba maghiară și română să se înfințeze și grădinițe cu predarea
în limba engleză sau într-o altă limbă străină, cum există și în alte localități din țară.
Dl primar arată că acest lucru nu intră în competența Consiliului Local, după construirea
clădirii, organizarea și funcționarea grădiniței intră în atribuțiile Inspectoratului Județean Școlar.
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici
legate de proiectul CONSTRUCŢIA ŞI ECHIPAREA UNEI INFRASTRUCTURI
EDUCAŢIONALE PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE ANTEPREŞCOLARĂ (GRĂDINIŢĂ CU
PROGRAM PRELUNGIT) ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC, Consiliul local adoptând astfel
Hotărârea nr. 48/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici
legate de proiectul CONSTRUCŢIA ŞI ECHIPAREA UNEI INFRASTRUCTURI
EDUCAŢIONALE PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE ANTEPREŞCOLARĂ (GRĂDINIŢĂ CU
PROGRAM PRELUNGIT) ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC, cu 19 voturi pentru.
În cadrul punctului 19 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind darea în
folosinţă gratuită a unor spaţii către persoane juridice fără scop lucrativ.
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de
hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii către persoane juridice fără scop lucrativ,
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 49/2018 privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii
către persoane juridice fără scop lucrativ, cu 19 voturi pentru.
La Capitolul B – Diverse – la pct. 1 „Informarea lunară a directorului SC Gosp Com
SRL” sa dat cuvântul dl.-ui Zonda Balázs, directorul SC Gosp Com SRL să prezinte informarea
lunară despre activitatea agentului economic.
Pe marginea informării au luat cuvântul consilierii:
Dl. Szilveszter Szabolcs întreabă cu cât au reușit să mărească cantitatea de gunoi
selectiv față de 25% din totalul cantității de gunoi strâns, impusă de legislație pentru ca Consiliul
local să nu plătească taxa de amendă.
Dl. Zonda Balázs arată că la ora actuală au strâns 65 t de gunoi slectiv din totalul de 715
t, ceea ce reprezintă cca. 9 %.
Dl. Primar arată că la începutul anului precedent și gunoiul biodegradabil a intrat în
cantitatea totală de gunoi comunal. Începând din octombrie 2017, de când rampa de gunoi din satul
Leț a fost pusă în funcțiune, această cantitate se transportă separat, ceea ce a ajutat foarte mult la
reducerea cantității de gunoi comunal.
La pct. 2 „Întrebări și interpelări”, unde după ce s-au înscris, au luat cuvântul:
Dl. Gál Elemér arată că pe str. Szabó Jenő există două locuri unde iluminatul public nu
funcționează, roagă ca angajații Primăriei să schimbe becurile nefuncționale.
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Dl. Kelemen Andrei arată că au semnat contractul cu ADR Centru pentru reabilitarea
totală a clădirii secției de chirurgie a Spitalului municipal. Deasemenea arată că de la dl. Ștefan
Lucian, administratorul SC Skat Kart SRL au primit ca sponzorizare o sumă din care vor putea
amenaja cabinetul de fizioterapie.
Dl. Szigethy Kálmán arată că nu de mult au avut loc mai multe evenimente culturale,
caritative, cum a fost evenimentul organizat la castelul Mikes din Zăbala. Se putea achiziționa cărți
cu povești pentru copii, iar sumele care s-au strâns au fost donați pentru ajutorarea copiilor bolnavi.
Evenimentele erau organizate de către asociații ca Propectus, Kreakids, Csomopont etc.
Deasemenea a fost organizată și evenimentul ”Civil licit” de către Asociația Comunitară Covasna,
iar din fondul strâns se dorește inaugurarea unei statuie în memoria lui Molnár Józsiás. Pornind de
la aceste premize, arată că este trist din cauza faptului cum Comisia pentru cultură, tineret și sport a
împărțit fondurile alocate pentru sprijinirea asociațiilor în organizarea evenimentelor culturale și
sportive. Este de neacceptat ca de exemplu Asociația CsomóPont, care se ocupă cu organizarea
diferitelor evenimente pentru copii să primească numai 2.000 de lei față de Asociatia Free Frog's
Riders, care a primit 7.000 de lei și care organizează întâlnirea motocicliștilor în primul rând doar
pentru adulți. Adresează scuzele de rigoare consilierului Kiss Levente Csaba, care este și
președintele Asociatiei Free Frog's Riders, dar consideră că sumele alocate pentru evenimente
culturale ar fi trebuit să fie împărțite cu mai mult raționament.
Dl. Ilyés Botond arată că datorită faptului că în intersecția Boldog Özséb, din cauza unor
lucrări, circulația a fost dirijată, în timp ce staționa a observat că pe indicatotul străzii Dózsa
György, anul decesului acestuia este trecut greșit. Roagă ca indicatorul respectiv să fie schimbat
deoarece Dózsa György a murit în anul 1514 și nu în 1515 cum este trecut la ora actuală.
Deasemenea arată că sunt 2 locuri și în parcarea din str. Bethlen Gábor unde becurile de la stâlpii de
iluminat trebuiesc schimbate.
Solicitând cuvântul, care a fost acordat de către președintele de ședință, secretarul
municipiului, dna Tóth Csilla Enikő arată că a fost comunicat prin e-mail către toți consilierii locali
raportul anual al primarului despre activitatea din anul 2017 spre a lua la cunoștiință, iar raportul
viceprimarului se poate consulta pe situl oficial al primăriei, www.kezdi.ro. Deasemenea amintește
că consilierii locali au deasemenea obligația de a depune un raport de activitate pentu anul 2017.
Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte
pentru participare şi declară închise lucrările şedinţei.
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