
 
P R O C E S   V E R B A L   NR. 7/2018 

 
Încheiat azi 30 mai 2018 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului local al 

municipiului Târgu Secuiesc, desfăşurată în sala de conferință a Bibliotecii Municipale Báró 
Wesselényi Miklós.. 

Convocarea consilierilor şi a invitaţilor s-a făcut de către viceprimar, cu Dispoziţia nr. 
293/2018. 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. 

Dna secretar al municipiului face prezenţa şi constată următoarele: 
Din 19 consilieri convocaţi, sunt prezenţi 15: Fejér Melinda, Gál Elemér-László, Szabó 

Vincze-Árpád, Szigethy Kálmán, Budău Ionuţ, Cristea Mariana, Hegedűs Ferenc, Derzsi Gyula, 
Szilveszter Szabolcs, Kiss Levente Csaba, Lőrincz József, Bejan András Nagy-Babos Tamás şi Ilyés 
Botond. 

Lipsesc nemotivat consilierii: Czipa Lóránd-Szabolcs, Kelemen Andrei, Taierling 
Johann și Szima Csaba. 

De asemenea la şedinţă mai participă: domnul primar Bokor Tiberiu, responsabilii 
sătești, şefii de compartimente şi reprezentanţii mas-media. 

Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local sunt publice. 
Înainte de începerea ședinței solicitând cuvântul, domnul primar arată că nu este 

întâmplător că ședința de astăzi se ține la sala de conferință a bibliotecii orașului. Arată că biblioteca 
a fost complet reînnoită, lucrările de renovare au început încă din anul 2013 și au investit în jur de 
800.000 de lei pentru reabilitarea totală a clădirii și reamenajării interioare. Menționează că după 
ședință conducătorul bibliotecii va prezenta mai amănunțit etapele de reînnoire a bibliotecii.  

Se trece în continuare la prezentarea proiectului ordinii de zi. 
A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 

                       1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de 
Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul EXTINDEREA ŞI DOTAREA 
INFRASTRUCTURII AMBULATORII ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 

                       2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 
Târgu Secuiesc nr. 29/2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, 
a indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A 
CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC  ŞCOALA CU CLASELE 
I-VIII TURÓCZI MÓZES 

                       3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI 
ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – 
ȘCOALA CU CLASELE I-VIII TURÓCZI MÓZES şi a cheltuielilor legate de proiect 

                       4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 
Târgu Secuiesc nr. 26/2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, 
a indicatorilor tehnico-economici legate de proieectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE 
A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - GRĂDINIŢA 
CSIPKERÓZSIKA 

                       5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI 
ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - 
GRĂDINIŢA CSIPKERÓZSIKA şi a cheltuielilor legate de proiect 

                       6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea “Tabelului nominal cu ordinea de 
prioritate” a cererilor de locuinţe, valabil pe anul 2018 
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 Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu încă un proiect de hotărâre și 
anume proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 3 - „Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc”, însuşită prin HCL nr. 57/11.09.2001, 
modificată prin HCL nr. 21/29.04.2002 şi aprobată prin HG nr. 975/05.09.2002. 

Propunerea a fost acceptată cu 15 voturi pentru. 
Astfel ordinea de zi se prezintă în felul următor: 
 

A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
                       1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de 

Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul EXTINDEREA ŞI DOTAREA 
INFRASTRUCTURII AMBULATORII ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 

                       2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 
Târgu Secuiesc nr. 29/2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, 
a indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A 
CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC  ŞCOALA CU CLASELE 
I-VIII TURÓCZI MÓZES 

                       3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI 
ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – 
ȘCOALA CU CLASELE I-VIII TURÓCZI MÓZES şi a cheltuielilor legate de proiect 

                       4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 
Târgu Secuiesc nr. 26/2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, 
a indicatorilor tehnico-economici legate de proieectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE 
A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - GRĂDINIŢA 
CSIPKERÓZSIKA 

                       5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI 
ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - 
GRĂDINIŢA CSIPKERÓZSIKA şi a cheltuielilor legate de proiect 

                       6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea “Tabelului nominal cu ordinea de 
prioritate” a cererilor de locuinţe, valabil pe anul 2018 

7. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Anexei 3 - „Inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc”, însuşită prin HCL nr. 57/11.09.2001, 
modificată prin HCL nr. 21/29.04.2002 şi aprobată prin HG nr. 975/05.09.2002. 

Supus la vot de către preşedintele de şedinţă, ordinea de zi este adoptată cu 15 voturi 
pentru. 

 La pct. 1 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici 
legate de proiectul EXTINDEREA ŞI DOTAREA INFRASTRUCTURII AMBULATORII ÎN 
MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor 
tehnico-economici legate de proiectul EXTINDEREA ŞI DOTAREA INFRASTRUCTURII 
AMBULATORII ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea 
nr. 62/2018, privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor 
tehnico-economici legate de proiectul EXTINDEREA ŞI DOTAREA INFRASTRUCTURII 
AMBULATORII ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC, cu 15 voturi pentru. 

La pct. 2 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc nr. 29/2017 privind 
aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici 
legate de proiectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR 
APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC  ŞCOALA CU CLASELE I-VIII 
TURÓCZI MÓZES. 
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Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc nr. 29/2017 
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-
economici legate de proiectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR 
APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC  ŞCOALA CU CLASELE I-VIII 
TURÓCZI MÓZES, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 63/2018, privind modificarea 
Hotărârii Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc nr. 29/2017 privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de 
proiectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE 
MUNICIPIULUI TG. SECUIESC  ŞCOALA CU CLASELE I-VIII TURÓCZI MÓZES, cu 15 
voturi pentru. 

La pct. 3 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR 
APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – ȘCOALA CU CLASELE I-VIII 
TURÓCZI MÓZES şi a cheltuielilor legate de proiect. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A 
CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – ȘCOALA CU CLASELE 
I-VIII TURÓCZI MÓZES şi a cheltuielilor legate de proiect, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 64/2018, privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A 
CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – ȘCOALA CU CLASELE 
I-VIII TURÓCZI MÓZES şi a cheltuielilor legate de proiect, cu 15 voturi pentru. 

Sosește în sală domnul consilier Taierling Johann, prezența consilierilor cu drept de vot 
fiind astfel 16.  

La pct. 4 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc nr. 26/2017 privind 
aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici 
legate de proieectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR 
APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - GRĂDINIŢA CSIPKERÓZSIKA. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc nr. 26/2017 
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-
economici legate de proieectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR 
APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - GRĂDINIŢA CSIPKERÓZSIKA, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 65/2018, privind modificarea Hotărârii Consiliului 
local al municipiului Târgu Secuiesc nr. 26/2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a 
Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de proieectul CREŞTEREA 
EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. 
SECUIESC - GRĂDINIŢA CSIPKERÓZSIKA, cu 16 voturi pentru. 

La pct. 5 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR 
APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - GRĂDINIŢA CSIPKERÓZSIKA şi a 
cheltuielilor legate de proiect. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A 
CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - GRĂDINIŢA 
CSIPKERÓZSIKA şi a cheltuielilor legate de proiect, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
66/2018, privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A 
CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - GRĂDINIŢA 
CSIPKERÓZSIKA şi a cheltuielilor legate de proiect, cu 16 voturi pentru. 
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La pct. 6 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire 
la aprobarea “Tabelului nominal cu ordinea de prioritate” a cererilor de locuinţe, valabil pe anul 
2018. 

Dl. Hegedűs Ferenc întreabă câte locuințe pot fi repartizate anual. 
Dna Szoráti Mária, de la Biroul relații cu publicul arată că anual sunt elibarate între 3 și 

4 locuințe care urmează să fie repartizate familiilor conform tabelului de prioritate. 
Dl. Hegedűs Ferenc întreabă care sund condițiile de repartizare. 
Dna. Szoráti Mária arată că există un regulament conform căruia se acordă un punctaj 

fiecărei familii care depunde cerere pentru locuință. Între condiții poate fi amintit existența copiilor 
în familie, numărul acestora, existența locului de muncă a membrilor familiei, existența unui venit 
minim pe familie. 

Dl. Primar arată că în zilele trecute a purtat discuții cu conducerea ANL și vor încerca să 
construiască 2 locuințe pe terenul existent în zona magazinului Penny. De asemena a primit 
promisiuni și pentru construirea de locuințe de serviciu pentru spital și pentru instituțiile de 
învățământ. Procedura a fost inițiată, vor putea construi astfel în jur de 40-50 de apartamente. 

Dl. Hegedűs Ferenc întreabă locuitorii de unde știu de existența regulamentului pe baza 
căruia sunt punctați la cererile de locuințe. 

Dna Szoráti Mária arată că există anunț în acest sens iar regulamentul se găsește afișat și 
pe site-ul Primăriei Târgu Secuiesc. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de  hotărâre cu privire la aprobarea “Tabelului nominal cu ordinea de prioritate” a cererilor 
de locuinţe, valabil pe anul 2018, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 67/2018, cu privire la 
aprobarea “Tabelului nominal cu ordinea de prioritate” a cererilor de locuinţe, valabil pe anul 2018, 
cu 16 voturi pentru. 

La pct. 7 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire 
la modificarea Anexei 3 - „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 
Târgu Secuiesc”, însuşită prin HCL nr. 57/11.09.2001, modificată prin HCL nr. 21/29.04.2002 şi 
aprobată prin HG nr. 975/05.09.2002. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre cu privire la modificarea Anexei 3 - „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Târgu Secuiesc”, însuşită prin HCL nr. 57/11.09.2001, modificată prin HCL nr. 
21/29.04.2002 şi aprobată prin HG nr. 975/05.09.2002, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
68/2018, cu privire la modificarea Anexei 3 - „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 
al municipiului Târgu Secuiesc”, însuşită prin HCL nr. 57/11.09.2001, modificată prin HCL nr. 
21/29.04.2002 şi aprobată prin HG nr. 975/05.09.2002, cu 16 voturi pentru. 

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

    
 
 
           PREŞEDINTE                             SECRETAR 
       Szabó Vincze–Árpád                                   Tóth Csilla Enikő 

 
 
 
 
 

 
Întocmit Mátyus Kálmán 
Serviciul adm. publ. loc 


