
 

 
 
 
 
 

P R O C E S   V E R B A L   NR. 10/2019 
 

Încheiat azi 23 august 2019 cu ocazia şedinţei extraordinare 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. 
325/2019. 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 18 consilieri convocaţi, sunt prezenţi 10: Gál Elemér-László,  Budău Ionuţ, Derzsi 

Gyula, Ilyés Botond, Kelemen Andrei, Szilveszter Szabolcs, Gáspár Zsolt,  Bejan András, Lőrincz 
József și Czipa Lóránd-Szabolcs.  

Lipsesc nemotivat consilierii: Kiss Levente Csaba, Hegedűs Ferenc, Fejér Melinda, 
Taierling Johann, Nagy-Babos Tamás, Szigethy Kálmán, Szima Csaba și Cristea Mariana. 

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

Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local sunt publice. 
Având în vedere că președintele de ședință dl. Kiss Levente Csaba lipsește, se cer 

propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință care să conducă ședințele consiliului local în 
luna august. 

Este propus dl. Gál Elemér-László din partea formațiunii politice PCMT-EMNP. 
Supus la vot propunerea a vost acceptată cu 9 voturi pentru, cel în cauză nu a votat. 

Consiliul local a adoptat astfel Hotărârea nr. 73/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, în 
persoana consilierului Gál Elemér-László, cu 10 voturi pentru. 

Se trece la prezentarea proiectului ordinii de zi. 
A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
1. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 5/2017 privind completarea 

HCL nr. 30/2011, cu privire la aprobarea proiectului și cheltuielilor legate de proiectul Amenajare 
sit industrial în municipiul Târgu Secuiesc prin reabilitarea unei stații de epurare poluate și 
abandonate 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 6/2017 cu privire la modificarea și 
completarea HCL nr. 64/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 
Sitului Industrial “IFET” din municipiul Târgu Secuiesc 

3. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 64/2015 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare al Sitului Industrial “IFET” din municipiul Târgu 
Secuiesc 

4. Proiect de hotărâre privind îndreptare erorii materiale strecurată în cuprinsul  H.C.L 
nr.72/2019 privind modificarea și completarea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al municipiului Târgu Secuiesc, însușit  prin H.C.L nr. 57/11.09.2001, aprobat prin H.G.nr. 
975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, 
oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna, cu modificările și completările ulterioare 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului  bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, însușit  prin H.C.L nr. 57/11.09.2001, 
aprobat prin H.G.nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi 
al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna , cu modificările și completările 
ulterioare 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Direcției de Asistenţă Socială, organizat la nivelul municipiului Târgu Secuiesc 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc pe trimestrul II/2019 

8. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și al statelor de funcţii al 
aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu 
Secuiesc, valabil pe anul 2019, aprobată prin H.C.L nr. 49/2019 

Supus la  vot de către preşedintele de şedinţă, ordinea de zi este adoptată cu 10 voturi 
pentru. 

        La pct. 1 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire 
la modificarea HCL nr. 5/2017 privind completarea HCL nr. 30/2011, cu privire la aprobarea 
proiectului și cheltuielilor legate de proiectul Amenajare sit industrial în municipiul Târgu Secuiesc 
prin reabilitarea unei stații de epurare poluate și abandonate. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 5/2017 privind completarea HCL nr. 30/2011, cu privire 
la aprobarea proiectului și cheltuielilor legate de proiectul Amenajare sit industrial în municipiul 
Târgu Secuiesc prin reabilitarea unei stații de epurare poluate și abandonate, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 74/2019, cu privire la modificarea HCL nr. 5/2017 privind 
completarea HCL nr. 30/2011, cu privire la aprobarea proiectului și cheltuielilor legate de proiectul 
Amenajare sit industrial în municipiul Târgu Secuiesc prin reabilitarea unei stații de epurare poluate 
și abandonate, cu 10 voturi pentru.   

 La pct. 2 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea HCL nr. 6/2017 cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 64/2015 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Sitului Industrial “IFET” din municipiul 
Târgu Secuiesc.  

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind modificarea HCL nr. 6/2017 cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 
64/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Sitului Industrial “IFET” 
din municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 75/2019, privind 
modificarea HCL nr. 6/2017 cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 64/2015 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Sitului Industrial “IFET” din municipiul 
Târgu Secuiesc, cu 10 voturi pentru.   

La pct. 3 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire 
la modificarea HCL nr. 64/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 
Sitului Industrial “IFET” din municipiul Târgu Secuiesc. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 64/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare 
și funcționare al Sitului Industrial “IFET” din municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr. 76/2019, cu privire la modificarea HCL nr. 64/2015 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare al Sitului Industrial “IFET” din municipiul Târgu 
Secuiesc, cu 10 voturi pentru.   

La pct. 4 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
îndreptare erorii materiale strecurată în cuprinsul  H.C.L nr.72/2019 privind modificarea și 
completarea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, 
însușit  prin H.C.L nr. 57/11.09.2001, aprobat prin H.G.nr. 975/2002 privind atestarea domeniului 
public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna, 
cu modificările și completările ulterioare.  

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind îndreptare erorii materiale strecurată în cuprinsul H.C.L nr.72/2019 privind 
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modificarea și completarea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului 
Târgu Secuiesc, însușit  prin H.C.L nr. 57/11.09.2001, aprobat prin H.G.nr. 975/2002 privind 
atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor 
din judeţul Covasna, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 77/2019, privind îndreptare erorii materiale strecurată în cuprinsul  H.C.L 
nr.72/2019 privind modificarea și completarea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al municipiului Târgu Secuiesc, însușit  prin H.C.L nr. 57/11.09.2001, aprobat prin H.G.nr. 
975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, 
oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna, cu modificările și completările ulterioare, cu 10 voturi 
pentru.   

La pct. 5 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea și completarea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului 
Târgu Secuiesc, însușit  prin H.C.L nr. 57/11.09.2001, aprobat prin H.G.nr. 975/2002 privind 
atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor 
din judeţul Covasna , cu modificările și completările ulterioare.  

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind modificarea și completarea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public 
al municipiului Târgu Secuiesc, însușit  prin H.C.L nr. 57/11.09.2001, aprobat prin H.G.nr. 
975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, 
oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna , cu modificările și completările ulterioare, Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 78/2019, privind modificarea și completarea inventarului  
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, însușit  prin H.C.L nr. 
57/11.09.2001, aprobat prin H.G.nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului 
Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna , cu modificările și 
completările ulterioare, cu 10 voturi pentru.   

La pct. 6 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcției de Asistenţă Socială, organizat la 
nivelul municipiului Târgu Secuiesc.  

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcției de Asistenţă 
Socială, organizat la nivelul municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 79/2019, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcției 
de Asistenţă Socială, organizat la nivelul municipiului Târgu Secuiesc, cu 10 voturi pentru.   

La pct. 7 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc pe trimestrul 
II/2019.  

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 II/2019, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 80/2019, privind aprobarea 
contului de execuţie a bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc pe trimestrul II/2019, cu 10 
voturi pentru.   

La pct. 8 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire 
la modificarea organigramei și al statelor de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi al 
serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabil pe anul 2019, aprobată prin 
H.C.L nr. 49/2019.  
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Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de  
hotărâre cu privire la modificarea organigramei și al statelor de funcţii al aparatului de specialitate al 
primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabil pe anul 2019, 
aprobată prin H.C.L nr. 49/2019, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 81/2019, cu privire 
la modificarea organigramei și al statelor de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi al 
serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabil pe anul 2019, aprobată prin 
H.C.L nr. 49/2019, cu 10 voturi pentru.   

Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte pentru 
participare și urează  sărbotori fericite și declară închise lucrările şedinţei. 

    
 
 
           PREŞEDINTE                   SECRETAR GENERAL 
        Gál Elemér-László                                  Tóth Csilla Enikő 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Întocmit Mátyus Kálmán 
Comp. Adm. Publ. Loc. 


