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                                             P R O C E S   V E R B A L   NR. 12/2019 
 

Încheiat azi 18 septembrie 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. 339/2019. 

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 general al municipiului face prezenţa şi constată următoarele: 
Din 18 consilieri convocaţi, sunt prezenţi 16: Fejér Melinda, Szigethy Kálmán, 

Derzsi Gyula,  Kiss Levente Csaba, Lőrincz József, Bejan András, Gáspár Zsolt, Nagy-Babos 
Tamás, Czipa Lóránd-Szabolcs, Kelemen Andrei, Taierling Johann, Cristea Mariana, Gál 
Elemér-László, Hegedüs Ferenc, Ilyes Botond și Budău Ionuţ. 

Lipsesc nemotivat consilierii: Szilveszter Szabolcs și Szima Csaba. 
De asemenea la şedinţă mai participă: domnul primar Bokor Tiberiu, dl. Zonda 

Balázs, directorul SC Gosp Com SRL, dl. Bartók Előd Huba, responsabilii sătești, şefii de 
compartimente și reprezentanţii mas-media. Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local sunt 
publice. 

Secretarul general al municipiului prezintă procesul verbal al ședinței anterioare nr. 
11 /29.08.2019.  Nefiind observaţii președintele de ședință supune la vot procesul verbal care a 
fost aprobat, 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 validarea mandatului de consilier local al domnului 

Bartók Előd Huba 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu 

Secuiesc  pe anul 2019 
3. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie al unui teren–drum de 

acces, situat în str. Fortyogó, municipiul Târgu Secuiesc 
4. Proiect de hotărâre cu privire la solicitarea și necesitatea preluării fără plată al 

unei autoscări mecanice de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență “ Mihai Viteazul” al 
Județului Covasna 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot 
acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul Târgu  Secuiesc 
pe anul şcolar 2019-2020 

6. Proiect de hotărâre cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Fundația 
Creștină Diakonia, pentru implementarea proiectului Centru Educațional/Școală după școală în 
municipiul Târgu Secuiesc 

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Tabelului nominal cu ordinea de 
prioritate a cererilor de locuinţe, valabil pe perioada 1 octombrie 2019 -1 octombrie 2020 

8. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de 
Administraţie al unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc 
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ MIXTĂ 
REZIDENŢIALĂ ȘI DE SERVICII” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Bem József F.N. 

B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Informarea directorului SC Gosp Com SRL 
2. Înrebări și interpelări 

Solicitând cuvântul, care a fost acordat de președeintele de ședință, domnul primar 
propune suplimantarea ordinii de zi cu încă un proiect de hotărâre și anume priect de hotărâre cu 
privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în 
Adunarea Generală a Acționarilor GOSPODĂRIE COMUNLĂ SA. pentru majorarea 
capitalului social al Societăţii. 

Supus la vot propunerea a fost acceptată cu 16 voturi pentru. 
Astfel ordinea de zi se prezintă în felul următor: 
A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului 

Bartók Előd Huba 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu 

Secuiesc  pe anul 2019 
3. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie al unui teren–drum de 

acces, situat în str. Fortyogó, municipiul Târgu Secuiesc 
4. Proiect de hotărâre cu privire la solicitarea și necesitatea preluării fără plată al unei 

autoscări mecanice de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență “ Mihai Viteazul” al Județului 
Covasna 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot 
acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul Târgu  Secuiesc 
pe anul şcolar 2019-2020 

6. Proiect de hotărâre cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Fundația 
Creștină Diakonia, pentru implementarea proiectului Centru Educațional/Școală după școală în 
municipiul Târgu Secuiesc 

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Tabelului nominal cu ordinea de 
prioritate a cererilor de locuinţe, valabil pe perioada 1 octombrie 2019 -1 octombrie 2020 

8. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie 
al unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ MIXTĂ 
REZIDENŢIALĂ ȘI DE SERVICII” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Bem József F.N. 

10. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului 
Municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Acționarilor GOSPODĂRIE COMUNLĂ 
SA. pentru majorarea capitalului social al Societăţii. 

B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Informarea directorului SC Gosp Com SRL 
2. Înrebări și interpelări 
Supus la vot, ordinea de zi a fost acceptată cu 16 voturi pentru. 
La pct. 1 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre 

privind validarea mandatului de consilier local al domnului Bartók Előd Huba.  
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 

de  hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Bartók Előd Huba,  
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Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 83/2019, privind validarea mandatului de 
consilier local al domnului Bartók Előd Huba,  cu 15 voturi pentru. 

Secretarul general al municipiului invită pe dl. Bartók Előd Huba să depună 
jurământul de consilier local. 

Dl. Bartók Előd Huba, așezând mâna stângă pe Constituția României și biblie, dă 
citire textului jurământului după care semnează formularul de jurământ, în două exemplare. 

După depunerea jurământului numărul consilierilor cu drept de vot în sală este de 17. 
La pct. 2 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre 

privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2019.  
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 

de  hotărâre privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 
2019, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 84/2019, privind rectificarea  bugetului 
general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2019,  cu 17 voturi pentru. 

La pct. 3 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre 
privind acceptarea ofertei de donaţie al unui teren–drum de acces, situat în str. Fortyogó, 
municipiul Târgu Secuiesc.  

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie al unui teren–drum de acces, situat în str. 
Fortyogó, municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 85/2019, 
privind acceptarea ofertei de donaţie al unui teren–drum de acces, situat în str. Fortyogó, 
municipiul Târgu Secuiesc, cu 17 voturi pentru . 

La pct. 4 înscris pe ordinea de zi, domnul viceprimar prezintă proiectul de hotărâre 
cu privire la solicitarea și necesitatea preluării fără plată al unei autoscări mecanice de la 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență “ Mihai Viteazul” al Județului Covasna. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre cu privire la solicitarea și necesitatea preluării fără plată al unei autoscări mecanice 
de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență “ Mihai Viteazul” al Județului Covasna, Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 86/2019, cu privire la solicitarea și necesitatea preluării 
fără plată al unei autoscări mecanice de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență “ Mihai 
Viteazul” al Județului Covasna, cu 17 voturi pentru. 

La pct. 5 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre 
privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot acorda elevilor din sistemul de 
învăţământ preuniversitar de stat în municipiul Târgu  Secuiesc pe anul şcolar 2019-2020. 

Dl. Hegedűs Ferenc arată că la ședința Comisiei pentru Economie, administrarea 
publică locală și juridică au avizat favorabil proiectul de hotărâre cu modificarea ca cuantumul 
burselor de studiu să fie de 40 de lei în loc de 30 lei. Propune consiliului local să adopte 
hotărârea cu acest amendament. 

Președintele de ședință supune la vot modificarea propusă, propunere care a fost 
acceptată cu 17 voturi pentru. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre modificat privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot 
acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul Târgu  Secuiesc 
pe anul şcolar 2019-2020, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 87/2019, privind 
stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ 
preuniversitar de stat în municipiul Târgu  Secuiesc pe anul şcolar 2019-2020, cu 17 voturi 
pentru . 
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La pct. 6 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu 
privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Fundația Creștină Diakonia, pentru 
implementarea proiectului Centru Educațional/Școală după școală în municipiul Târgu 
Secuiesc.  

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Fundația Creștină Diakonia, 
pentru implementarea proiectului Centru Educațional/Școală după școală în municipiul Târgu 
Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 88/2019, cu privire la încheierea unui 
acord de parteneriat cu Fundația Creștină Diakonia, pentru implementarea proiectului Centru 
Educațional/Școală după școală în municipiul Târgu Secuiesc, cu 17 voturi pentru. 

Dl. Czipa Lóránd-Szabolcs părăsește sala de ședință, astfel numărul consilierilor cu 
drept de vot în sală este 16. 

La pct. 7 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 
perioada 1 octombrie 2019 -1 octombrie 2020.  

Nefiind 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 perioada 1 octombrie 2019 -1 octombrie 2020, Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr. 89/2019, cu privire la aprobarea Tabelului nominal cu ordinea de prioritate 
a cererilor de locuinţe, valabil pe perioada 1 octombrie 2019 -1 octombrie 2020, cu 16 voturi 
pentru . 

La pct. 8 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre 
privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ din 
municipiul Târgu Secuiesc. 

Dl. Nagy Babos Tamás arată că la ședința Comisiei pentru cultură, învățământ, tineret 
și sport la cererea domnului Budău Ionuț, dl. Hegedűs Ferenc, reprezentantul în Consiliul de 
administrație al Școlii Gimnziale ”Turóczi Mózes” a fost înlocuită cu domnul consilier Budău 
Ionuț. Supus la vot de către președintele de ședință amendamentul a fost acceptat cu 16 voturi 
pentru. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor 
de învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
90/2019, privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de 
învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc, cu 16 voturi pentru . 

La pct. 9 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ MIXTĂ REZIDENŢIALĂ ȘI DE 
SERVICII” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Bem József F.N..  

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ MIXTĂ REZIDENŢIALĂ ȘI 
DE SERVICII” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Bem József F.N., Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr. 91/2019, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ MIXTĂ 
REZIDENŢIALĂ ȘI DE SERVICII” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Bem József F.N., cu 
16 voturi pentru . 

La pct. 10 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu 
privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în 
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Adunarea Generală a Acționarilor GOSPODĂRIE COMUNLĂ SA. pentru majorarea 
capitalului social al Societăţii..  

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Târgu 
Secuiesc în Adunarea Generală a Acționarilor GOSPODĂRIE COMUNLĂ SA. pentru 
majorarea capitalului social al Societăţii., Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
92/2019, cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Târgu 
Secuiesc în Adunarea Generală a Acționarilor GOSPODĂRIE COMUNLĂ SA. pentru 
majorarea capitalului social al Societăţii., cu 16 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: 
Dl. Bokor Tiberiu, primarul municipiului, arată că are rugămintea ca și în anul 

precedent, ca programul pentru transportul deșeurilor să fie astfel stabilit ca între orele 7.30-
8.00, autocamioanele să nu îngreuneze circulația pe străzile din apropierea instituțiilor de 
învățământ.  

Dl. Hegedűs Ferenc întreabă ce se întâmplă cu deșeurile selective care nu încap în 
sacii de plastic, deoarece aceste deșeuri nu au fost preluate de la el. 

Dl. Zonda Balázs arată că la sfârșit de săptămână se organizează ziua colectării 
selective a deșeurilor, ocazie cu care deșeurile selective vor putea fi predate în două puncte de 
colectare, în fața clădirii fostei cazarme și în fața Săllii Polivalente.  

Domnul Hegedűs Ferenc arată că a fost căutat de Gazda Vazul, fost angajat al 
societății, care susține că a fost dat afară de la societate fără să fi primit un răspuns pentru ce 
cauză. Deoarece ca consilier local are și ore de audiență și a fost căutat de acest individ se simte 
obligat să întrebe care este de fapt situația reală. 

Dl. Zonda Balazs arată că persoanei în cauză a expirat contractul de muncă încă din 
luna august al anului 2017. Când a plecat de la societate persoana a anunțat că ”merge la județ”, 
nu știe ce a vrut să spună cu această afirmație. De 2 ani nu mai lucrează la societate. 

Dl. Nagy Babos Tamás arată că deși societatea a primit în ultima vreme multe critici, 
unele chiar fondate, acum vrea să felicite societatea pentru eforturile depuse în colectarea 
selectivă a deșeurilor. Este îmbucurător faptul că vede cum au început locuitorii să strângă 
deșeurile în mod selectiv în sacii de plastic și cum se umplă autocamionul care transportă aceste 
deșeuri. Ar putea fi și orașul puțin mai curat, dar speră că se va rezolva și această problemă. 

Dl. Kiss Levente Csaba întreabă dacă un pat vechi, stricat de la vecinul lui va putea fi 
ridicat cu ocazia colectării deșeurilor selective. 

Dl. Zonda Balázs arată că da și chiar și în timpul săptămânii deșeurile electrocasnice 
se pot preda la sediul societății. 

Se trece la Capitolul B – 2.  „Întrebări și interpelări”, nu a luat cuvântul consilierii: 
Dl. Gál Elemér László arată că ar dori ca Poliția locală să pregătească o informare 

despre activitatea desfășurată mai ales în perioada 31 august-1 septembrie. Au existat multe 
reclamații cu ocazia zilelor orașului și dorește ca directorul Poliției locale să prezinte consiliului 
local și o listă cu eventualele amenzi aplicate în aceea perioadă. 

Dl. Szigethy Kálmán arată că există multe reclamații din partea locuitorilor străzii 
Rozelor, unde circulația se desfășoară pe sens unic. Doar pe o parte a străzii există trotuar iar 
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autovehiculele sunt parcate pe ambele părți a străzii, câteodată blocând accesul chiar la scările 
blocului. 

Domnul primar arată că are cunoștințe despre situație, angajații Poliției locale au dat 
avertismente și chiar și amenzi în zona respectivă și caută soluții pentru rezolvarea problemei. 

Dl. Szigethy Kálmán mai arată că este frumos parcul Wegener, dar se pare că după 
amenajarea acestui parc, celelalte spații de joacă din oraș au fost puțin neglijate. Unele 
componente de jucării sunt așa de deteriorate încât reprezintă pericol pentru copii. 

Dl. Derzsi Gyula, viceprimarul municipiului arată că periodic sunt controlate spațiile 
de joacă iar deteriorările sunt reparate sau schimbate. 

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

    
      PREŞEDINTE                          SECRETAR GENERAL                   
   Kiss Levente -Csaba                                    Tóth Csilla Enikő 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Întocmit Mátyus Kálmán 

   Comp. Adm. Publ. Loc. 
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