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                                             P R O C E S   V E R B A L   NR. 11/2019 
 

Încheiat azi 29 august 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. 327/2019. 

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 18 consilieri convocaţi, sunt prezenţi 13: Szigethy Kálmán, Derzsi Gyula,  

Lőrincz József, Bejan András, Taierling Johann, Cristea Mariana, Nagy-Babos Tamás, Czipa 
Lóránd-Szabolcs, Kelemen Andrei, Gál Elemér-László, Szima Csaba, Szilveszter Szabolcs și 
Budău Ionuţ. 

Lipsesc nemotivat consilierii: Gáspár Zsolt, Fejér Melinda, Ilyes Botond, Hegedüs 
Ferenc și Kiss Levente Csaba. 

Secretarul municipiului prezintă procesele verbale a ședințelor anterioare nr. 9 și 10 
din 18.07.2019 respectiv 23.08.2019.  Nefiind observaţii președintele de ședință supune la vot 
procesele verbale care au fost aprobate, cu 13 voturi pentru.  
                      După aceste formalităţi s-a trecut la prezentarea proiectului ordinii de zi de către 
domnul primar, Bokor Tiberiu,  astfel  

A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
 
1. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului onorific „PRO URBE” pe anul 2019  
 
Supus la  vot de către preşedintele de şedinţă, ordinea de zi este adoptată cu 13 

voturi pentru. 
La pct. 1 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre 

privind conferirea titlului onorific „PRO URBE” pe anul 2019.  
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 

proiectul de  hotărâre privind conferirea titlului onorific „PRO URBE” pe anul 2019,  Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 82/2019, privind conferirea titlului onorific „PRO URBE” 
pe anul 2019,  cu 13 voturi pentru. 

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