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                                             P R O C E S   V E R B A L   NR. 1/2019 
 

Încheiat azi 29 ianuarie 2019 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.24/2019. privind convocarea consiliului local. 

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, Szabó Vincze-Árpád, 

Szigethy Kálmán, Budău Ionuţ, Derzsi Gyula, Szilveszter Szabolcs, Kiss Levente Csaba, 
Lőrincz József, Bejan András,  Gáspár Zsolt, Nagy-Babos Tamás, Czipa Lóránd-Szabolcs, 
Kelemen Andrei, Gál Elemér-László, Szima Csaba și Hegedüs Ferenc. 

Lipsesc nemotivat: dl. consilier  Taierling Johann, Ilyes Botond, dna consilier 
Cristea Mariana. 

De asemenea la şedinţă mai participă: domnul primar Bokor Tiberiu, dl. Zonda 
Balázs, directorul SC Gosp Com SRL, responsabilii sătești, şefii de compartimente și 
reprezentanţii mas-media. Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local sunt publice. 

În continuare secretarul municipiului prezintă procesele verbale ale ședințelor 
anterioare, nr.18 din data de 19 decembrie 2018 și nr.19 din data de 27 decembrie 2018. Nefiind 
observaţii președintele de ședință supune la vot procesele verbale nr. 18 și 19 din anul 2018 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 aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice 

și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului  municipiului Târgu Secuiesc și din cadrul serviciilor publice din 
subordinea acestuia 

2. Proiect de hotărâre cu privire la exprimarea acordului de principiu privind 
propunerea ofertei de vânzare a Complexului Fortyogo, stabilit conform  procesului- verbal nr. 
1/09.01.2019 a Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale și prestări servicii din Târgu 
Secuiesc 

3. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 60/2009 cu privire la 
aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi pe raza Municipiului 
Târgu Secuiesc 

4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes 
local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru 
anul 2019, 

5. Proiect de hotărâre cu privire la modificare HCL nr.86/2013 privind aprobarea 
Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Târgu 
Secuiesc 
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6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării  unui  apartament cu  trei 
camere,situat în  Municipiul Târgu Secuiesc, str. Abatorului, nr.57, Sc.B., Ap.7, ca locuinţă de 
serviciu 

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei 
şcolare pentru anul 2019/2020 al unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu 
Secuiesc 

 
B.  Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Informarea dl.ui director al SC Gosp Com SRL, Târgu Secuiesc 
2. Înrebări 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 aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul 
familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului  municipiului Târgu Secuiesc și din cadrul serviciilor publice din subordinea 
acestuia. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de  hotărâre privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și 
contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului  municipiului Târgu Secuiesc și din cadrul serviciilor publice din 
subordinea acestuia, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 1/2019, privind aprobarea 
salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale 
”Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului  municipiului Târgu 
Secuiesc și din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia,  cu 16 voturi pentru. 

La pct. 2 înscris pe ordinea de zi, domnul consilier local Hegedüs Ferenc, prezintă 
proiectul de hotărâre cu privire la exprimarea acordului de principiu privind propunerea ofertei 
de vânzare a Complexului Fortyogo, stabilit conform  procesului- verbal nr. 1/09.01.2019 a 
Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale și prestări servicii din Târgu Secuiesc .  

                 Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de  hotărâre cu privire la exprimarea acordului de principiu privind propunerea ofertei de vânzare 
a Complexului Fortyogo, stabilit conform  procesului- verbal nr. 1/09.01.2019 a Comisiei pentru 
vânzarea spațiilor comerciale și prestări servicii din Târgu Secuiesc,  Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr. 2/2019, cu privire la exprimarea acordului de principiu privind propunerea 
ofertei de vânzare a Complexului Fortyogo, stabilit conform  procesului- verbal nr. 1/09.01.2019 
a Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale și prestări servicii din Târgu Secuiesc, cu 15 
voturi pentru și 1 (o) abținere –respectiv consilierul local Budău Ionuț.  
               În sala de ședință sosește domnul consilier local Ilyés Botond, astfel prezența 
consilierilor locali  în sală va fi de 17. 

                   La pct. 3 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu 
privire la modificarea HCL nr. 60/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
activitatea de transport în regim de taxi pe raza Municipiului Târgu Secuiesc. 
                    Solicitând cuvântul de la președintele de ședință, dl.Hegedüs Ferenc, în calitatea sa 
de președinte a Comisiei  pentru economie, administratrea publică locală şi juridică, informează 
consilierii locali asupra faptului că comisia a dat aviz negativ acestui proiect de hotărâre, 
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întrucât numărul maxim de 10 taxiuri existente la nivelul municipiului sunt suficiente. Mai 
departe susține că la finele anului 2018 a mai fost dezbătută această problemă la nivelul 
Consiliului local și nu s-a votat nici atunci mărirea numărului maxim de autorizații de taxi. 
                  Dl. Hegedüs Ferenc însă atrage atenția prestatorilor de servicii în regim de taxi faptul 
că , desi s-a decis în principiu că în anul 2019 nu se vor mări numărul de autorizații , dar dacă 
vor fi neregularități în prestarea și furnizarea acestui servicii către populație, autorizațiile 
existente vor fi retrase . 
                     Luând cuvântul consilierul local Kiss Levente Csaba susține că nu există în prezent 
personal suficient, iar prestatorii de taxi sunt în căutarea și angajarea a 2 persoane pentru a putea 
furniza locuitorilor serviciul de  transport non-stop.  
                    Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de  hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 60/2009 cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi pe raza Municipiului Târgu 
Secuiesc, care  cu 17 voturi împotriva, nu este adoptată. 
                 La pct. 4 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu 
privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele apte de 
muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2019.  
                Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de  hotărâre cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru 
persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2019, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 3/2019, cu privire la aprobarea planului de 
acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de 
venit minim garantat pentru anul 2019, cu 17 voturi pentru. 
                 La pct. 5 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre 
privind modificare HCL nr.86/2013 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor 
de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Târgu Secuiesc. 
               Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de  hotărâre privind modificare HCL nr.86/2013 privind aprobarea Regulamentului de atribuire 
a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Târgu Secuiesc,  Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 4/2019 cu privire la modificare HCL nr.86/2013 privind 
aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din 
municipiul Târgu Secuiesc, cu 17 voturi pentru. 
                       La pct. 6 înscris pe ordinea de zi, domnul consilier local Kelemen Andrei,  
prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării  unui  apartament cu  trei 
camere,situat în  Municipiul Târgu Secuiesc, str. Abatorului, nr.57, Sc.B., Ap.7, 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  trei camere,situat în  
Municipiul Târgu Secuiesc, str. Abatorului, nr.57, Sc.B., Ap.7, ca locuinţă de serviciu,  
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 5/2019, cu privire la aprobarea repartizării  unui  
apartament cu  trei camere,situat în  Municipiul Târgu Secuiesc, str. Abatorului, nr.57, Sc.B., 
Ap.7, ca locuinţă de serviciu,  cu 17 voturi pentru . 

        La pct. 7 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu 
privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru anul 2019/2020 al unităţilor 
de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc. 
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Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de  hotărâre cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru anul 
2019/2020 al unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc,  Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 6/2019, cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei 
şcolare pentru anul 2019/2020 al unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc,   
cu 18 voturi pentru. 

Se trece la Capitolul B – 1. Diverse –„Informarea lunară a directorului SC Gosp 
Com SRL” și 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: 
Hegedüs Ferenc care arată că începând cu  al doilea semestru al anului 2018 a fost 

bine mediatizată programul pentru strângerea selectivă a deșeurilor și consideră că această 
campanie a avut impact pozitiv asupra populației. În acest context îi felicită pe domnul director, 
aratând că a avut o experiență plăcută cu SC Gosp. Com. 

 Dl.Gál Elemér pe marginea informării consideră că de managmentul firmei depinde 
cam tot și roagă pe domnul director să nu mărească prețurile practicate către populație  pentru 
serviciile de colectare și transport deșeuri și să mențină prețurile la nivelul anului 2018. 

 Ca răspuns, dl.Zonda Balázs precizează faptul  că prețul este influențat și de factori 
externi, cum ar fi mărirea salariului minim brut garantat pe țară, a prețului combustibilului, 
majoritatea prețurilor la diferite servicii sunt stabilite în euro și nu în lei etc. ex la Eco 
Bihor.Încă nu știm cum va fi în viitor.   

La capitol B.pct. 2 „Întrebări și interpelări”, nu a  luat cuvântul nici un  consilier. 
  Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte 

pentru participare şi declară închise lucrările şedinţei. 
    
 
           PREŞEDINTE                             SECRETAR 
           Budău Ionuț                                             Tóth Csilla Enikő 

 


