
 
P R O C E S   V E R B A L   NR. 9/2018 

 
Încheiat azi 21 iunie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului 

Târgu Secuiesc, desfăşurată în sala de ședință al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc. 
Convocarea consilierilor şi a invitaţilor s-a făcut de către domnul primar, cu Dispoziţia 

nr.. 3172018.  
Ordinea de zi a şedinţei a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor, prin publicaţii în limbile 

română și maghiară, afişate pe panoul de afişaj al Primăriei şi prin posturile locale de radio. 
Dna secretar al municipiului face prezenţa şi constată următoarele: 
Din 19 consilieri convocaţi, sunt prezenţi 16: Fejér Melinda, Gál Elemér-László, Szabó 

Vincze-Árpád, Szigethy Kálmán, Budău Ionuţ, Cristea Mariana, Derzsi Gyula, Szilveszter Szabolcs, 
Kiss Levente Csaba, Lőrincz József, Bejan András, Nagy-Babos Tamás, Ilyés Botond, Czipa 
Lóránd-Szabolcs, Kelemen Andrei și Szima Csaba. 

Lipsesc nemotivat consilierii: Taierling Johann și Gáspár Zsolt. 
Lipsește motivat dl.Hegedüs Ferenc. De asemenea la şedinţă mai participă: domnul 

primar Bokor Tiberiu, responsabilii sătești, şefii de compartimente, reprezentanţii mas-media și 
câștigătorii concursului intitulat Proiect de Totem. Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local 
sunt publice. 

Înainte de începerea ședinței solicitând cuvântul, domnul primar arată că au fost invitați 
la ședință, premianții concursului intitulat Proiect de Totem și cu această ocazie dă cuvântul 
domnului consilier Szilveszter Szabolcs, inițiatorul proiectului de hotărâre în cauză, pentru a preda 
diplomele și premiile pentru câștigătorii proiectului. 

Domnul consilier Szilveszter Szabolcs  precizează faptul că la sfârșitul lunii aprilie s-a 
analizat cele patru proiecte depuse, iar decizia finală a fost adusă de către un juriu format din șapte 
membri. Domnul Szilveszter Szabolcs mulțumește colegilor săi din consiliu și conducerii primăriei 
sprijinul acordat pentru desfășurarea concursului, precum și sprijinul acordat de către aceștia pentru 
realizarea inițiativei sale. De asemenea, domnul consilier subliniează faptul că punctajele 
concurenților au însumat punctaje foarte aproape între ele, fiind foarte dificil alegerea celui mai bun 
proiect.   Diploma  pentru locul întâi a fost preluată personal de către Bánffy Barbara, studenta de la 
Universitatea de Artă din Timișoara, diploma pentru locul al doilea a fost primită de către mama 
numitului Kovács Kristóf, student la Universitatea de Artă Moholy-Nagy (MOME) din Budapesta, 
Ungaria, iar premiul al treilea de căre prietena lui Turóczi Áron Mátyás, student la  MOME . 

În continuare secretarul municipiului prezintă procesele verbale nr. 6, 7 și 8 din 3 și 30 
mai, respectiv 15 iunie. Nefiind observaţii președintele de ședință supune la vot procesele verbale 
nr. 6, 7 și 8 care au fost aprobate cu 16 voturi pentru. 

După aceste formalităţi s-a trecut la prezentarea proiectului ordinii de zi de către domnul 
primar, Bokor Tiberiu. 

A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
                       1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 57/2016 cu privire la organizarea 

Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc, 
                       2.  Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei locale de ordine publică din 

municipiul Târgu Secuiesc.  
                  3. Proiect de hotărâre privind privind reorganizarea comisiei speciale pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, 
                 4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurilor de intervenție privind activitatea de 
deszăpezire, prevenire și combatere a poleiului din municipiul Târgu Secuiesc,  
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                     5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică  al masei 
lemnose pe picior  provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de 
pornire a licitaţiei, 
                6.  Proiect de hotărâre privind retragerea  dreptului de folosinţă gratuită a terenului aflat în 
proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, str. Fortyogó,  aprobat prin HCL  nr. 8/2018 , 
               7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii domnului KOVÁCS CSABA,  beneficiar 
al Legii nr. 15/2003, cu modificările și completările ultrioare și atribuirea în folosinţă gratuită a 
terenului aflat în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, strada Fortyogo, în suprafața 
de 434 mp, înscris în CF 29355 Tg Secuiesc, 
               8. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie al unui teren fără  construcţii, 
situat în str. Fortyogó, municipiului Târgu Secuiesc, 
               9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă al unui 
teren – arabil în intravilan, proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, înscris în 
C.F.Tg.Secuiesc nr.29962,nr.cadastral 29962, în suprafață de 577 m.p., 
            10.  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării  unui  apartament cu  două camere  
(str. Abatorului  nr. 57 Sc.B. Ap. apt.5) ca locuinţă de serviciu ,  
            11. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 76/2013 cu privire la 
aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de salubrizare către SC GOSP-COM SRL Târgu 
Secuiesc,  
            12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al 
municipiului Târgu Secuiesc, 
            13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Târgu 
Secuiesc nr. 27/2017 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a 
indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A 
CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC -  
GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK ELEK, 
        14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI 
ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC -  
GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK ELEK şi a cheltuielilor legate de proiect. 

Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu încă 5(cinci) proiecte de hotărâri și 
anume: 
        15. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea taxei speciale pentru ocuparea domeniului public, 
cu ocazia organizării târgului în perioada “ Zilele Târgu Secuiesc – Őszi Sokadalom” pentru anul 
2018, 
       16. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de cofinanţare între 
Municipiul Târgu Secuiesc şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita , 
       17. Proiect de hotărâre cu privirea la acordarea unui  mandat special  reprezentantului 
Municipiului Târgu Secuiesc în AGA  SC Gosp Com SA, Sfântu Gheorghe, 
        18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi 
pe anul 2017, rezultatului financiar precum și aprobarea raportului de audit ale S.C. PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., 
        19.  Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.68 /2018 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. 

 B.  Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Diverse - Informarea lunară a directorului SC Gosp Com SRL 
2.Intrebări și interpelări 
Propunerea a fost acceptată cu 16 voturi pentru. 
Astfel ordinea de zi se prezintă în felul următor: 
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A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
                       1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 57/2016 cu privire la organizarea 

Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc, 
                       2.  Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei locale de ordine publică din 

municipiul Târgu Secuiesc.  
                  3. Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiei speciale pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, 
                 4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurilor de intervenție privind activitatea de 
deszăpezire, prevenire și combatere a poleiului din municipiul Târgu Secuiesc,  
                     5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică  al masei 
lemnose pe picior  provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de 
pornire a licitaţiei, 
                6.  Proiect de hotărâre privind retragerea  dreptului de folosinţă gratuită a terenului aflat în 
proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, str. Fortyogó,  aprobat prin HCL  nr. 8/2018 , 
               7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii domnului KOVÁCS CSABA,  beneficiar 
al Legii nr. 15/2003, cu modificările și completările ultrioare și atribuirea în folosinţă gratuită a 
terenului aflat în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, strada Fortyogo, în suprafața 
de 434 mp, înscris în CF 29355 Tg Secuiesc, 
               8. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie al unui teren fără  construcţii, 
situat în str. Fortyogó, municipiului Târgu Secuiesc, 
               9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă al unui 
teren – arabil în intravilan, proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, înscris în 
C.F.Tg.Secuiesc nr.29962,nr.cadastral 29962, în suprafață de 577 m.p., 
            10.  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării  unui  apartament cu  două camere  
(str. Abatorului  nr. 57 Sc.B. Ap. apt.5) ca locuinţă de serviciu ,  
            11. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 76/2013 cu privire la 
aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de salubrizare către SC GOSP-COM SRL Târgu 
Secuiesc,  
            12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al 
municipiului Târgu Secuiesc, 
            13.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Târgu 
Secuiesc nr. 27/2017 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a 
indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A 
CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC -  
GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK ELEK, 
        14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI 
ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC -  
GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK ELEK şi a cheltuielilor legate de proiect. 
        15.  Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea taxei speciale pentru ocuparea domeniului 
public, cu ocazia organizării târgului în perioada “ Zilele Târgu Secuiesc – Őszi Sokadalom” pentru 
anul 2018, 
       16. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de cofinanţare între 
Municipiul Târgu Secuiesc şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita , 
       17. Proiect de hotărâre cu privirea la acordarea unui  mandat special  reprezentantului 
Municipiului Târgu Secuiesc în AGA  SC Gosp Com SA, Sfântu Gheorghe, 
        18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi 
pe anul 2017, rezultatului financiar precum și aprobarea raportului de audit ale S.C. PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., 
        19.  Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.68 /2018 privind modificarea Anexei 3 - 
„Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc”, însuşită prin 
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HCL nr. 57/11.09.2001, modificată prin HCL nr. 21/29.04.2002 şi aprobată prin HG nr. 
975/05.09.2002. 

B.  Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Diverse - Informarea lunară a directorului SC Gosp Com SRL 
2.Intrebări și interpelări 

Supus la  vot de către preşedintele de şedinţă, ordinea de zi este adoptată cu 16 voturi 
pentru. 

             La pct. 1 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea HCL nr. 57/2016 cu privire la organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului 
local al municipiului Târgu Secuiesc. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind modificarea HCL nr. 57/2016 cu privire la organizarea Comisiilor de specialitate 
ale Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
72/2018, privind modificarea HCL nr. 57/2016 cu privire la organizarea Comisiilor de specialitate 
ale Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc, cu 12 voturi pentru și 4 voturi de abținere, 
respectiv domnii: Gál Elemér László, Szima Csaba, Ilyés Botond, Czipa Lóránt.   

                     La pct. 2 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
constituirea Comisiei locale de ordine publică din municipiul Târgu Secuiesc. Grupul  UDMR  -prin 
domnul Beján András – propune a fi parte din această comisie consilierii locali Kiss Levente Csaba 
și Szabó Vince Árpád, iar fracțiune PPMT prin domnul Gál Elemér László, propune pe Ilyés 
Botond.  Președintele supune la vot propunerile, astfel Kiss Levente Csaba primește 14 voturi, 
Szabó Vince  Árpád, 13 voturi și Ilyés Botond 4 voturi.  

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind constituirea Comisiei locale de ordine publică din municipiul Târgu Secuiesc, votat 
cu  cele două consilieri locali ca membri, Kiss Levente Csaba și Szabó Vince  Árpád, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 73/2018, privind constituirea Comisiei locale de ordine publică din 
municipiul Târgu Secuiesc, cu 12 voturi pentru și 4 abțineri (Gál Elemér László, Ilyés Botond, 
Szima Csaba, Czipa Lóránt). 

La pct. 3 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
reorganizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al municipiului Târgu Secuiesc. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind aprobarea proiectului privind reorganizarea comisiei speciale pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 74/2018, privind reorganizarea comisiei speciale pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc,  
cu 16 voturi pentru. 
              La pct. 4 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Procedurilor de intervenție privind activitatea de deszăpezire, prevenire și combatere a 
poleiului din municipiul Târgu Secuiesc.  Domnul consilier Gál Elemér László consideră interesat 
stratul de zăpadă de 5cm, prevăzut în regulament, strat de la care trebuie efectuat deszăpezirea și 
întreabă  dacă acesta este prevăzut în vreo normă. Domnul primar răspunde că regulamentul a fost 
întocmit în colerare cu legislația în materie și crede că există și standarde normative în acest sens.   

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de  hotărâre privind aprobarea Procedurilor de intervenție privind activitatea de 
deszăpezire, prevenire și combatere a poleiului din municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 75/2018, privind aprobarea Procedurilor de intervenție privind 
activitatea de deszăpezire, prevenire și combatere a poleiului din municipiul Târgu Secuiesc, cu 16 
voturi pentru. 
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                 La pct. 5 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea vânzării prin licitaţie publică  al masei lemnose pe picior  provenind din fondul forestier 
proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei. 

La acest punct domnul Gál Elemér László consideră că prețul de pornire a masei lemnoase 
prev.la pct.1 –Pprogresiv – de 180lei/mc propus – este mică raportat la calitatea ridicată al acestei 
mase lemnoase și propune modificarea proiectului prin ridicarea prețului de pornire al acestuia de la 
180 lei/mc la 220 lei /mc.  

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de  hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică  al masei lemnose pe picior  provenind 
din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei, cu 
modificările propuse de către domnul Gal,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 76/2018 
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică  al masei lemnose pe picior  provenind din fondul 
forestier proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei, cu 16 voturi pentru. 

La pct. 6 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
retragerea  dreptului de folosinţă gratuită a terenului aflat în proprietatea privată a municipiului 
Târgu Secuiesc, str. Fortyogó,  aprobat prin HCL  nr. 8/2018. 

Nefiind  propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind retragerea  dreptului de folosinţă gratuită a terenului aflat în proprietatea privată a 
municipiului Târgu Secuiesc, str. Fortyogó,  aprobat prin HCL  nr. 8/2018 , Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr. 77/2018 privind retragerea  dreptului de folosinţă gratuită a terenului aflat în 
proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, str. Fortyogó,  aprobat prin HCL  nr. 8/2018, cu 
16 voturi pentru. 

 La pct. 7 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea cererii domnului KOVÁCS CSABA,  beneficiar al Legii nr. 15/2003, cu modificările și 
completările ultrioare și atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aflat în proprietatea privată a 
municipiului Târgu Secuiesc, strada Fortyogo, în suprafața de 434 mp, înscris în CF 29355 Tg 
Secuiesc. 
              Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind aprobarea cererii domnului KOVÁCS CSABA,  beneficiar al Legii nr. 15/2003, cu 
modificările și completările ultrioare și atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aflat în 
proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, strada Fortyogo, în suprafața de 434 mp, înscris 
în CF 29355 Tg Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 78/2018, privind aprobarea 
cererii domnului KOVÁCS CSABA,  beneficiar al Legii nr. 15/2003, cu modificările și 
completările ultrioare și atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aflat în proprietatea privată a 
municipiului Târgu Secuiesc, strada Fortyogo, în suprafața de 434 mp, înscris în CF 29355 Tg 
Secuiesc,  cu 16 voturi pentru. 

La pct. 8 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
acceptarea ofertei de donaţie al unui teren fără  construcţii, situat în str. Fortyogó, municipiului 
Târgu Secuiesc.  
              Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie al unui teren fără  construcţii, situat în str. Fortyogó, 
municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 79/2018, privind 
acceptarea ofertei de donaţie al unui teren fără  construcţii, situat în str. Fortyogó, municipiului 
Târgu Secuiesc,  cu 16 voturi pentru. 

La pct. 9 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă al unui teren – arabil în intravilan, proprietatea 
privată a municipiului Târgu Secuiesc, înscris în C.F.Tg.Secuiesc nr.29962,nr.cadastral 29962, în 
suprafață de 577 m.p. Domnul consilier Ilyés Botond întreabă numele persoanei care a solicitat 
cumpărarea acestei parcele, întrucât această persoană folosește efectiv acest teren. Domnul consilier 
Lőrincz József menționează faptul că persoana în cauză  este domnul Bene Ladislau. 
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              Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de  hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă al unui teren – arabil în 
intravilan, proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, înscris în C.F.Tg.Secuiesc 
nr.29962,nr.cadastral 29962, în suprafață de 577 m.p., Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
80/2018, privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă al unui teren – arabil în intravilan, 
proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, înscris în C.F.Tg.Secuiesc nr.29962,nr.cadastral 
29962, în suprafață de 577 m.p.,  cu 16 voturi pentru. 
             La pct.10 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
aprobarea repartizării  unui  apartament cu  două camere  (str. Abatorului  nr. 57 Sc.B. Ap. apt.5) ca 
locuinţă de serviciu.  
           Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre cu privire la aprobarea repartizării  unui  apartament cu  două camere  (str. Abatorului  nr. 
57 Sc.B. Ap. apt.5) ca locuinţă de serviciu, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 81/2018, cu 
privire la aprobarea repartizării  unui  apartament cu  două camere  (str. Abatorului  nr. 57 Sc.B. Ap. 
apt.5) ca locuinţă de serviciu,  cu 16 voturi pentru. 
           La pct.11 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 76/2013 cu privire la aprobarea delegării gestiunii serviciilor 
publice de salubrizare către SC GOSP-COM SRL Târgu Secuiesc.   
         Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind modificarea H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 76/2013 cu privire la aprobarea delegării 
gestiunii serviciilor publice de salubrizare către SC GOSP-COM SRL Târgu Secuiesc., Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 82/2018, privind modificarea H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 76/2013 
cu privire la aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de salubrizare către SC GOSP-COM 
SRL Târgu Secuiesc,  cu 16 voturi pentru. 
           La pct.12 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului Târgu Secuiesc.  
          Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului Târgu 
Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 83/2018, privind aprobarea Regulamentului 
serviciului de salubrizare al municipiului Târgu Secuiesc, cu 16 voturi pentru. 
         La pct.13 domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii 
Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc nr. 27/2017 privind aprobarea Documentației de 
Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul 
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE 
MUNICIPIULUI TG. SECUIESC -  GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK ELEK. 
        Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc nr. 27/2017 
privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-
economici legate de proiectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR 
APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC -  GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK 
ELEK, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 84/2018, privind modificarea Hotărârii 
Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc nr. 27/2017 privind aprobarea Documentației de 
Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul 
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE 
MUNICIPIULUI TG. SECUIESC -  GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK ELEK, cu 16 voturi 
pentru. 
       La pct.14 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR 
APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC -  
GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK ELEK şi a cheltuielilor legate de proiect. 
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       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 DIN STR. BENEDEK ELEK şi a cheltuielilor legate de proiect, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr.85/2018 , privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI 
ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC -  
GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK ELEK şi a cheltuielilor legate de proiect, cu 16 voturi pentru. 
        La pct.15 de pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
stabilirea taxei speciale pentru ocuparea domeniului public, cu ocazia organizării târgului în 
perioada “ Zilele Târgu Secuiesc – Őszi Sokadalom” pentru anul 2018. Nefiind propuneri, 
observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  hotărâre cu privire la 
stabilirea taxei speciale pentru ocuparea domeniului public, cu ocazia organizării târgului în 
perioada “ Zilele Târgu Secuiesc – Őszi Sokadalom” pentru anul 2018, Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr.86/2018, cu privire la stabilirea taxei speciale pentru ocuparea domeniului 
public, cu ocazia organizării târgului în perioada “ Zilele Târgu Secuiesc – Őszi Sokadalom” pentru 
anul 2018, cu 16 voturi pentru. 
        La pct.16 de pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui contract de cofinanţare între Municipiul Târgu Secuiesc şi Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret Harghita. 
        Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de cofinanţare între Municipiul Târgu Secuiesc şi 
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea 
nr.87/2018, privind aprobarea încheierii unui contract de cofinanţare între Municipiul Târgu 
Secuiesc şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita, cu 16 voturi pentru. 
         La pct.17 de pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privirea la 
acordarea unui  mandat special  reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în AGA  SC Gosp 
Com SA, Sfântu Gheorghe, respectiv domnului Bartha Janos. Domnul primar precizează că subzistă 
o problemă ce afectează negativ municipiul Târgu Secuiesc, având în vedere că lucrările prevăzute 
cu finalizare până in decembrie 2015 au primit termen prelungit, până în decembrie 2018, iar 
neterminarea lor va duce la obligativitatea returnării fondurilor accesate pentru realizarea acestora, 
astfel vor fi  necesare asigurarea fondurilor în vederea finalizării lucrărilor. Lucrarea de la Lunga nu 
mai poate fi finanțată din aceste fonduri, astfel este nevoie de suplimentarea fondurilor pentru ca 
intregul proiect să poată fi finalizat, fără ca acest lucru să implice returnarea fondurilor accesate.       
Pentru achitarea lucrarilor trebuie suplimentat bugetul la capitolul investitii, care se propune a fi 
asigurată din vânzarea unor active ale SC Gospodarie Comunală SA de către toate UAT-urile 
fondatoare. 
        Domnul Szigethy Kálmán, solicitând acordarea cuvântului,  întreabă pe domnul primar  când 
va fi reabilitată centrul orașului, la care domnul Bokor Tibor precizează că centrul și curțiile 
orașului sunt finanțate din alt program, respectiv din fonduri PNDL și care este cu totul altceva. În 
prezent municipiul nu are acordul privind finanțarea acestuia.  
        Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre cu privirea la acordarea unui  mandat special  reprezentantului Municipiului Târgu 
Secuiesc în AGA  SC Gosp Com SA, Sfântu Gheorghe, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea 
nr.88/2018, cu privirea la acordarea unui  mandat special  reprezentantului Municipiului Târgu 
Secuiesc în AGA  SC Gosp Com SA, Sfântu Gheorghe, cu 16 voturi pentru. 
        La pct.18 de pe ordinea de zi, domnul primar invită pe directorul SC PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L.,domnul Szollosi Tamas să prezinte Proiectul de 
hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2017, 
rezultatului financiar precum și aprobarea raportului de audit ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE 
TÂRGU-SECUIESC S.R.L. Domnul director  prezintă proiectul de hotărâre, subliniând că Bilanțul 
societății la data de 31.12.2017, a Contului de profit și pierdere, a Datelor informative, a Situației 
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activelor imobilizate pentru exercițiul financiar încheiat la această dată și notele la situațiile 
financiare, reiese că situațiile financiare se identifică prin: 

 total capitaluri: 48.846 lei 
 capital subscris: 50.000 lei 
 pierdere al exercițiului financiar: 3.154 lei. 

       La acest punct domnul primar atrage atenția domnului director, că numai în două clădiri se 
lucrează, iar conform proiectului UE, până la finele lunii septembrie toate firmele care au încheiate 
contracte de închiriere, au obligația să înceapă lucrările.  

    Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2017, 
rezultatului financiar precum și aprobarea raportului de audit ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE 
TÂRGU-SECUIESC S.R.L., Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr.89/2018, privind 
aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2017, rezultatului financiar 
precum și aprobarea raportului de audit ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC 
S.R.L., cu 16 voturi pentru. 
      La pct.19 de pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind completarea 
HCL nr.68 /2018 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. La acest punct de pe ordinea de zi, 
domnul Gal Elemer, solicită acordarea cuvândtului, și întreabă pe domnul primar dacă pentru 
evaluarea activelor din domeniul public trebuie contractat o firmă specializată sau dacă evaluarea 
poate fi făcută și de către specialiștii primăriei. 
      Domnul primar răspunde că reevaluarea, evaluare poate fi făcută și de către specialiștii 
primăriei. 
        Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind completarea HCL nr.68 /2018 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, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr.90/2018, privind completarea HCL nr.68 /2018 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, cu 16 voturi pentru. 
 

B.  Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Diverse - Informarea lunară a directorului SC Gosp Com SRL” sa dat cuvântul dl.-ui 

Zonda Balázs, directorul SC Gosp Com SRL 
2.Intrebări și intelperări 

La Capitolul B – 1.Diverse –„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. Szigethy Kálmán întreabă pe domnul director asupra modalității de control al 

lucrărilor de măturat efectuată de către personalul societății, respectiv dacă efectiv au măturat sau nu 
porțiunea de stradă, de asemenea arată faptul că potrivit opiniei sale nu neapărat este nevoie de 
măturatul zilnic al fiecărei străzi în parte. 

Dl. Zonda Balázs arată că la ora actuală curățarea străzilor este o problem majoră, mai 
ales  ariile principale ale străzilor, unde în fiecare ore trec tractoare aducând noroi de pe terenurile 
agricole, astfel sunt nevoiți zilnic să curețe de mai multe ori aceste străzi  .  

Dl. Primar arată că în zilele acestea a trecut pe strada Bem și Fortyogo, unde era noroi și 
praf, considerând că nu s-a măturat această porțiune de stradă demult, totuși pe fișa zilnică de 
activitate anexată facturii , sunt trecute și aceste străzi. Dl.Primarul menționează faptul că începând 
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din 1 iulie 2018, va fi numit o persoană responsabilă și din partea primăriei de a fi prezent la 
lucrările zilnice efectuate și care va fi obligată să confirme sau să infirme lucrările de curățare a 
străzilor. 

Dl. Gál Elemér întreabă pe directorul Sc Gosp Com SRL dacă are cunoștiință despre 
problema ivită de pe str.Abatorului nr.22C –unde curge apa fluvială  pe terenul proprietarului în 
cauză. Dl.Zonda Balazs precizează că nu este de competența societății rezolvarea acestei probleme 
și faptul că a dat răspuns solicitantului prin poștă electronică.  

Dl.primar solicită acordarea cuvântului, pe care președintele de ședință le și acordă, 
explicând consilierilor problematica în cauză. De asemenea, subliniează faptul că  primăria nu poate 
să rezolve problema cetățeanului, fără acordul proprietarului vecin, imobilul în cauză fiind 
proprietate privată. În viitor se va asfalta strada Foldi Istvan, sperând ca se va rezolva si scurgerea 
apei fluviale.      

La capitol B.pct. 2 „Întrebări și interpelări”, unde după ce s-au înscris, au luat 
cuvântul: 

Dl.Gál Elemér, luând cuvântul, solicită schimbarea becului de pe stâlpul electric din 
str.Szabo Jeno, aflată lângă apropierea  terenului de joacă. 

Dl.Czipa Lóránd, luând cuvântul, își exprimă dorința de a efectua un studiu  de piață de 
către managerul patinoarului artificial, în sensul efectuării unei analize privind cheltuielile legate de 
funcționarea acestuia și pe timpul verii (de ex.la patinoarul Steaua  sau la Gheorgheni.) În funcție de 
mărimea cheltuielilor și dacă ar rezulta în primul an un profit de 0 lei și în al doilea an ar fi 
profitabil, s-ar putea deschide și în sezonul cald patinoarul din Tg.Secuiesc. După cunoștiințele 
dânsului singurul patinoar funcționabil și vară din țară este patinoarul din București, sala Țiriac. 
                 Dl.primar solicitând cuvântul, afirmă că probabil există motive temeinice că numai un 
singur patinoar funcționează pe timpul verii , uzuanța este că toate celelalte patinoare se închid vara, 
tocmai datorită cheltuielilor enorme de funcționare ale acestora. Mai departe, explică faptul că la 
patinoarul din Tg.Secuiesc, în prezent, sunt încadrați cu contract individual de muncă, numai șase 
persoane, care lucrează și seara  și au un program de weekend. Dl.primar menționează faptul că șo 
acești angajați au dreptul la concediul de odihnă...dar probabil pe la 15 august se va  deschide 
patinajul public, având în vedere și solicitările mai multor echipe de hochei pentru a desfășura 
antrenamente în Tg.Secuiesc.    

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


