
 
P R O C E S   V E R B A L   NR. 6/2018 

 
Încheiat azi 3 mai 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. 

258/2018. 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 19 consilieri convocaţi, sunt prezenţi 19: Hegedűs Ferenc, Budău Ionuţ, Cristea 

Mariana, 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, responsabilul sătesc, şefii de compartimente şi reprezentanţii mas-
media. 

Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local sunt publice. 
Întrucât mandatul președintelui de şedinţă dna Fejér Melinda a expirat pe data de 12 

aprilie, se solicită propuneri pentru alegerea unui preşedinte de şedinţă, care să conducă şedinţele 
consiliului local în următoarele 3 luni. 

Este propus domnul consilier Szabó Vincze-Árpád, din partea grupului de consilieri 
UDMR, cu precizarea ca cel ales să conducă şedinţele consiliului pe o perioadă de 3 luni. 

Supus la vot propunerea a fost acceptată cu 18 voturi pentru. Consilieriul în cauză nu a 
votat. 

Consiliul local a adoptat astfel Hotărârea nr. 51/2018 privind alegerea preşedintelui de 
şedinţă, în persoana consilierului Szabó Vincze-Árpád, cu 19 voturi pentru.  

În continuare secretarul municipiului prezintă procesele verbale nr. 4 și 5 din data de 29 
martie respectiv 10  aprilie 2018. 

Nefiind observaţii președintele de ședință supune la vot procesele verbale nr. 4 și 5, care 
au fost aprobate cu 19 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 rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu 

Secuiesc  pe anul 2018 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al 

municipiului  Târgu Secuiesc pe trimestrul I/2018 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrarea societăţii 

PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU- SECUIESC S.R.L. a imobilului  care va constituie 
Incubatorul de afaceri din municipiul Târgu Secuiesc 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului şi cheltuielilor legate de proiectul 
cu titlul Amenajare incubator de afaceri în municipiul Târgu Secuiesc finanţat prin Programul 
Operaţional Regional, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi 
mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea 
exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin 
incubatoare de afaceri, 2.1.B - Incubatoare de afaceri 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate intitulat Constituirea, 
funcţionarea şi dezvoltarea Parcului industrial nr.2 “Amylum” din municipiul Târgu Secuiesc, 
forma actualizată,completată, modificată conform cerinţelor temei   Studiului de fezabilitate privind 
amenajarea unui sit industrial pe platforma unei foste staţii de epurare 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate intitulat Constituirea, 
funcţionarea şi dezvoltarea Parcului industrial nr.1 “IFET” din municipiul Târgu Secuiesc. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiective de 
investiții mixte și a indicatorilor tehnico economici aferenți proiectului REABILITAREA, 
EXTINDEREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC APOR PÉTER DIN MUNICIPIUL 
TÂRGU SECUIESC 

8. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special domnului primar 
Bokor Tiberiu pentru şedinţa AGA al Societăţii NEW FASHION SA din data de 7 mai 2018 

9. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare 
şi alipire două parcele str. Stadionului 

10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării  unui  apartament cu  trei 
camere din strada  Abatorului nr.57, Sc.B., Ap.6 

B.  Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Informarea dl.ui director al SC Gosp Com SRL 
2. Înrebări și interpelări 
Supus la vot de către preşedintele de şedinţă, ordinea de zi este adoptată cu 19 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 rectificarea  bugetului 

general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2018. 
Dl. Taierling Johann întreabă la ce anume se va cheltui suma inclusă în plus la capitolul 

investiții. 
Domnul primar arată că la ședința anterioară au modificat incadrarea a două drumuri de 

interes local, iar suma alocată se va utiliza pentru reabilitarea acestor drumuri. 
Nefiind alte 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. 52/2018, privind rectificarea  bugetului 
general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2018, cu 19 voturi pentru. 

În cadrul punctului 2 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
contului de execuţie a bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc pe trimestrul I/2018. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc 
pe trimestrul I/2018, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 53/2018, privind aprobarea 
contului de execuţie a bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc pe trimestrul I/2018, cu 14 
voturi pentru și 5 abțineri (Ilyés Botond, Szima Csaba, Gál Elemér, Czipa Lóránd Szabolcs, 
Taierling Johann). 

În cadrul punctului 3 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
transmiterii în administrarea societăţii PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU- SECUIESC S.R.L. a 
imobilului  care va constituie Incubatorul de afaceri din municipiul Târgu Secuiesc. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrarea societăţii PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU- SECUIESC S.R.L. a imobilului  care va constituie Incubatorul de afaceri 
din municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 54/2018 privind 
aprobarea transmiterii în administrarea societăţii PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU- SECUIESC 
S.R.L. a imobilului  care va constituie Incubatorul de afaceri din municipiul Târgu Secuiesc, cu 19 
voturi pentru.  

În cadrul punctului 4 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre hotărâre privind  
aprobarea proiectului şi cheltuielilor legate de proiectul cu titlul Amenajare incubator de afaceri în 
municipiul Târgu Secuiesc finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 2 - 
Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 – 
Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi 
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prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, 2.1.B - Incubatoare 
de afaceri. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre hotărâre privind  aprobarea proiectului şi cheltuielilor legate de proiectul cu titlul 
Amenajare incubator de afaceri în municipiul Târgu Secuiesc finanţat prin Programul Operaţional 
Regional, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, 
Prioritatea de investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea 
exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin 
incubatoare de afaceri, 2.1.B - Incubatoare de afaceri, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
55/2018, privind  aprobarea proiectului şi cheltuielilor legate de proiectul cu titlul Amenajare 
incubator de afaceri în municipiul Târgu Secuiesc finanţat prin Programul Operaţional Regional, 
Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de 
investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice 
a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, 
2.1.B - Incubatoare de afaceri, cu 19 voturi pentru.  

În cadrul punctului 5 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Studiului de fezabilitate intitulat Constituirea, funcţionarea şi dezvoltarea Parcului industrial nr.2 
“Amylum” din municipiul Târgu Secuiesc, forma actualizată,completată, modificată conform 
cerinţelor temei   Studiului de fezabilitate privind amenajarea unui sit industrial pe platforma unei 
foste staţii de epurare. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate intitulat Constituirea, funcţionarea şi 
dezvoltarea Parcului industrial nr.2 “Amylum” din municipiul Târgu Secuiesc, forma 
actualizată,completată, modificată conform cerinţelor temei   Studiului de fezabilitate privind 
amenajarea unui sit industrial pe platforma unei foste staţii de epurare, Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr. 56/2018, privind aprobarea Studiului de fezabilitate intitulat Constituirea, 
funcţionarea şi dezvoltarea Parcului industrial nr.2 “Amylum” din municipiul Târgu Secuiesc, 
forma actualizată,completată, modificată conform cerinţelor temei   Studiului de fezabilitate privind 
amenajarea unui sit industrial pe platforma unei foste staţii de epurare, cu 19 voturi pentru.  

În cadrul punctului 6 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Studiului de fezabilitate intitulat Constituirea, funcţionarea şi dezvoltarea Parcului industrial nr.1 
“IFET” din municipiul Târgu Secuiesc. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate intitulat Constituirea, funcţionarea şi 
dezvoltarea Parcului industrial nr.1 “IFET” din municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 57/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate intitulat 
Constituirea, funcţionarea şi dezvoltarea Parcului industrial nr.1 “IFET” din municipiul Târgu 
Secuiesc, cu 19 voturi pentru. 

În cadrul punctului 7 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Studiului de fezabilitate pentru obiective de investiții mixte și a indicatorilor tehnico economici 
aferenți proiectului REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC 
APOR PÉTER DIN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC. 

Dl Taierling Johann întreabă cât a costat întocmirea proiectului și dacă a fost deja 
realizat. 

Domnul primar răspunde la întrebare și arată că proiectul este gata trebuie doar predat. 
Dl. Bartha János arată că realizarea proiectului a costat 73.000 lei care include și 

efectuarea diferitelor expertize, studii și planuri technice. Față de cele prevăzute în proiect liceul a 
solicitat în plus un atelier auto. 

Dl. Taierling Johann întreabă dacă planurile sunt efectuate de societăți externe. 
Dl. Bartha János arată că planurile sunt efectuate de o societate din Târgu Secuiesc, a lui 

Gáll Zoltán și anume Piller Studio. 
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 

proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiective de investiții mixte 
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și a indicatorilor tehnico economici aferenți proiectului REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI 
DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC APOR PÉTER DIN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 58/2018, privind aprobarea Studiului de fezabilitate 
pentru obiective de investiții mixte și a indicatorilor tehnico economici aferenți proiectului 
REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC APOR PÉTER DIN 
MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC, cu 19 voturi pentru. 

În cadrul punctului 8 domnul viceprimar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
acordarea unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţa AGA al Societăţii 
NEW FASHION SA din data de 7 mai 2018. 

Nefiind propuneri, observații și întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţa 
AGA al Societăţii NEW FASHION SA din data de 7 mai 2018, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 59/2018 cu privire la acordarea unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu 
pentru şedinţa AGA al Societăţii NEW FASHION SA din data de 7 mai 2018,  cu 19 voturi pentru. 

În cadrul punctului 9 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind însuşirea 
documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire două parcele str. Stadionului. 

Dl. Taierling Johann întreabă ce se află la ora actuală pe terenul amintit. 
Dl. Primar arată că este vorba despre terenul din spatele tribunei unde la ora actulă se 

află un spațiu verde precum și un teren de joacă. 
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 

proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire 
două parcele str. Stadionului, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 60/2018 privind însuşirea 
documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire două parcele str. Stadionului, cu 19 voturi 
pentru. 

În cadrul punctului 10 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
aprobarea repartizării  unui  apartament cu  trei camere din strada  Abatorului nr.57, Sc.B., Ap.6. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea repartizării  unui  apartament cu  trei camere din strada  Abatorului 
nr.57, Sc.B., Ap.6, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 61/2018 cu privire la aprobarea 
repartizării  unui  apartament cu  trei camere din strada  Abatorului nr.57, Sc.B., Ap.6, 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. Lőrincz József întreabă cum se va derula programul de colectare a deșeurilor 

selective pentru obiecte electrocasnice la satele aparținătoare. Deasemenea întreabă dacă mașina de 
tuns iarbă va putea fi reparată, deoarece ar fi nevoie de acesta. 

Dl. Zonda Balázs arată că vor exista două puncte de colectare iar dacă cineva solicită se 
vor deplasa și la fața locului cu o autospecială. În ceea ce privește mașina de tuns iarbă, a precizat că 
o vor încerca să repare, iar dacă nu vor reuși vor achiziționa una nouă. 

Dl. Szilveszter Szabolcs întreabă ce fel de deșeuri intră în proporția de 70-80% prezentat 
în raport. 

Dl. Zonda Balázs arată că cca. 50% sunt deșeuri biodegradabile. 
Dl. Szigethy Kálmán arată că cineva a transportat deșeuri provenite din construcții în 

spatele stațiunii Fortyogó. Ar trebui ca locul să fie curățat pentru a nu da idei și altor persoane să 
cară deșeuri în acel loc.  

Dl. Primar arată că la otra actuală străzile din oraș sunt foarte murdare și prăfuite. Ar fi 
timpul ca autoutilajele de măturat și stropit să fie puse în funcțiune deoarece până în momemntul de 
față nu a văzut că acestea ar lucra. 

Dl. Zonda Balázs arată că din cele două autoutilitare doar una funcționează care lucreză 
zilnic. În locul autoutilitarei nefuncționale vor încerca să închirieze una pentru sezonul de vară 
pentru a rezolva această problemă. 
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Dl. Kiss Levente Csaba întreabă dacă măturile manuale nu ar putea fi schimbate cu 
mături mecanice. Utilizare acestora ar fi mai avantajoase și datorită faptului că nu s-ar produce așa 
de mult praf în timpul folosirii. Cu cca. 1000 de lei se poate achiziționa bucata, nu crede că ar fi 
nevoie de o investiție așa mare. 

Dl. Zonda Balázs arată că se vor interesa de această oportunitate. 
La pct. 2 „Întrebări și interpelări”, unde după ce s-au înscris, au luat cuvântul: 
Dl. Gál Elemér arată că din nou a apărut inevitabilul și printr-o hotărâre s-a decis ca din 

data de 21 mai examenul de proba practica pentru obținerea permisului de conducere se va putea fi  
da din nou doar la Sfântu Gheorghe ceea ce nu este bine. S-au dat explicatii pentru mutarea 
examenului din oraș motivate pe faptul ca străzile sunt foarte deteriorate, nu există decât 2 
semafoare, nu există stații pentru autobuze, etc. Nu are cunoștințe că și în alte județe să se fi 
procedat la fel, de accea nu înțelege ce se întâmplă în județul Covasna. Costurile pentru cursanții 
școlilor de șoferi se vor dubla în aceste condiții și nu este nici logic ca pentru 2 ore de condus să se 
deplaseze toți cursanții la Sfântu Gheorghe. Roagă să se ia anumite măsuri pentru a preveni această 
situație. 

Dl. Kelemen Andrei arată că există de mult o tendențiozitate în acest sens, 
exemplificative cu puțin timp în urmă au răspândit zvonul că spitalul municipal nu are dreptul să 
elibereze certfificatul medical pentru obținerea permisului de conducere. Acest zvon este fals, 
certificatul medical pentru obținerea permisului de conducere poate fi eliberat și la spitalul 
muinicipal cu valabilitate totală. 

Domnul primar arată că a purtat discuții cu domnul prefect și data trecută, și va discuta 
și în cazul acesta însă trebuie știut dacă prefectul este cel care este competent sa decide in cauză. 
Vor întocmi eventual și o petiție iar în zilele următoare consilierii care doresc vor putea semna. 

Dl. Czipa Lóránd-Szabolcs întreabă care este situația cu renovarea străzii Gării, când 
vor începe lucrările și când vor fi terminate. 

Domnul primar arată că au semnat contractul pentru reabilitarea străzii încă în luna 
noiembrie a anului precedent. Are promisiuni că lucrările vor începe în zilele următoare, se așteaptă 
încă un aviz din partea Inspectoratului de stat în construcții. Lucrările vor fi terminate până la finele 
anului. 

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

    
 
 
 
            PREŞEDINTE                SECRETAR 
             Fejér Melinda                                    Tóth Csilla Enikő 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Întocmit Mátyus Kálmán 
Serviciul adm. publ. loc 


