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                                             P R O C E S   V E R B A L   NR. 13/2019 
 

Încheiat azi 17 octombrie 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. 388/2019. 

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 19 consilieri convocaţi, sunt prezenţi 17: Fejér Melinda, Szigethy Kálmán, Derzsi 

Gyula,  Kiss Levente Csaba, Lőrincz József, Gáspár Zsolt, Nagy-Babos Tamás, Czipa Lóránd-
Szabolcs, Kelemen Andrei, Bartók Előd Huba, Szima Csaba, Szilveszter Szabolcs, Cristea Mariana, 
Gál Elemér-László, Hegedüs Ferenc, Ilyes Botond și Budău Ionuţ. 

Lipsesc nemotivat consilierii: Bejan András și Taierling Johann. 
De asemenea la şedinţă mai participă: domnul primar Bokor Tiberiu, dl. Zonda Balázs, 

directorul SC Gosp Com SRL, dl. Croitoru Constantin, directorul Direcției Poliției locale, 
responsabilii sătești, şefii de compartimente și reprezentanţii mas-media. Lucrările şedinţei ordinare 
a Consiliului Local sunt publice. 

Întrucât mandatul președintelui de şedinţă dl. Kiss Kevente Csaba a expirat, se solicită 
propuneri pentru alegerea unui preşedinte de şedinţă, care să conducă şedinţele consiliului local în 
următoarele 3 luni. Este propus doamna consilier Fejér Melinda, din partea grupului de consilieri 
UDMR, cu precizarea ca cel ales să conducă şedinţele consiliului pe o perioadă de 3 luni.  

Supus la vot propunerea a fost acceptată cu 16 voturi pentru. Consilierul local în cauză 
nu a votat. Consiliul local a adoptat astfel Hotărârea nr. 93/2019 privind alegerea preşedintelui de 
şedinţă, în persoana numitei Fejér Melinda, cu 17 voturi pentru. 

Secretarul general al municipiului prezintă procesul verbal al ședinței anterioare nr. 12 
/18.09.2019.  Nefiind observaţii președintele de ședință supune la vot procesul verbal care a fost 
aprobat, cu 17 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 mandatarea reprezentantului Municipiului Târgu 

Secuiesc în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV pentru  
aprobarea modificării  preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de 
canalizare practicat de operatorul regional  Gospodărie Comunală S.A. 

- Invitat la ședință dl. Kozsokár Attila, director interimar la SC Gosp Com SA Sfântu 
Gheorghe 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu 
Secuiesc  pe anul 2019 

3. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea vânzării prin licitaţie publică  al masei lemnose 
pe picior  provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de pornire a 
licitaţiei. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE 
LOCUINTE INDIVIDUALE” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Abator nr. 61 
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5. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței și a atribuțiilor echipei mobile 
pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul municipiului Târgu 
Secuiesc 

6. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea profitului pe anul 2018 al S.C. New 
Fashion S.A. și acordarea unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţa AGA 
al Societăţii NEW FASHION SA 

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

Solicitând cuvântul, care a fost acordat de președintele de ședință, domnul primar 
propune ca pct. 1 să fie scos de pe ordinea de zi, deoarece directorul SC Gosp Com SA, Sfântu 
Gheorghe a solicitat timp pentru a pregăti un plan de acțiune pentru zona Târgu Secuiesc și pe care 
va prezenta la ulterior la o ședință extraordinară și care va fi convocată în acest sens. Deasemenea 
propune suplimentarea proiectului ordinii de zi cu încă două proiecte de hotărâri și anume: 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 și Proiect de hotărâre cu privire la modificarea 
statului de funcții al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, aprobat prin HCL nr. 26/2019. 

Supus la vot propunerea a fost acceptată cu 17 voturi pentru. 
Astfel ordinea de zi se prezintă în felul următor: 

A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu 

Secuiesc  pe anul 2019 
2. Proiect 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 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE 
LOCUINTE INDIVIDUALE” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Abator nr. 61 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței și a atribuțiilor echipei mobile 
pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul municipiului Târgu 
Secuiesc 

5. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea profitului pe anul 2018 al S.C. New 
Fashion S.A. și acordarea unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţa AGA 
al Societăţii NEW FASHION SA 

6. 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 

7. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului 
municipal Târgu Secuiesc, aprobat prin HCL nr. 26/2019 

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

Supus la vot, ordinea de zi a fost acceptată cu 17 voturi pentru. 
La pct. 1 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 

rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2019. 
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Dl. Nagy Babos Tamás arată că este de acord cu suma alocată Casei de cultură Vigadó și 
în calitate de membru al Comisiei pentru cultură și învățământ consideră că este mare nevoie de 
activitatea acesteia. Mulțumește pentru organizarea evenimentului cu ocazia denumirii teatrului 
orășenesc și arată că din păcate, odată cu mulțumirile adresate dl-ui Kulcsár József pentru 
activitatea depusă pentru teatrul orășenesc, a uitat să mulțumească și dl.-ui Lung László Zsolt 
pentru munca depusă în activitatea Casei de cultură Vigadó. Consideră că teatrul și Casa de cultură 
Vigadó formează un tot unitar iar rolul Casei de cultură Vigadó nu a primit importanța cuvenită cu 
ocazia evenimentului organizat. 

Dl. Szigethy Kálmán întreabă dacă vor continua lucrările de renovare a străzii Bem 
József. 

Domnul primar arată că da, strada respectivă va fi reabilitată în totalitate, se va pune 
rețeau de apă și canalizare după care va fi asfaltată. Realizarea lucrărilor de reabilitare sunt scoase 
la licitație, deschiderea ofertelor va avea loc azi, la roa 15,00. De asemenea arată că lucrările penru 
reabilitarea curților din centrul orașului au fost scoase la licitație de 3 ori conscuitv, nu se știe dacă 
lucrările vor începe în cursul anului curent. 

Dl. Ilyés Botond întreabă dacă totuși la primul punct, care a fost scos de pe ordinea de zi, 
nu trebuia să fie mandatat primarul pentru a reprezenta consiliul local la ședința AGA al SC Gosp 
Com SA. 

Domnul primar arată că la ședința AGA trebuia să voteze majorarea taxei la apa potabilă 
însă directorul a cerut o amânare, astfel vor discuta proiectul de hotărâre la o altă ședință a 
consiliului. Consideră că fără explicații sau un plan de activitate, oricum nu s-ar vota pentru 
majorarea prețului. 

Nefiind alte 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. 94/2019, privind rectificarea  bugetului 
general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2019,  cu 17 voturi pentru. 

La pct. 2 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. 

Dl. Gál Elemér arată că la punctul 4 a văzut prețul de 40 lei/mc și întreabă despre ce fel 
de lemn este vorba. 

Dl. Keresztes László, referent la Biroul agricol, arată că este vorba de lemnul provenit de 
pe o suprafață de 34 ha prin tăieri de rărit. 

 Dl. Gál Elemér arată că este de părere că prețul de 40 de lei/mc este scăzut, dar totuși să 
rămână așa. 

Sosește dl. Johann Taierling, numărul consilierilor cu drept de vot în sală fiind 18. 
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, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 95/2019, 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 18 voturi pentru. 

La pct. 3 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINTE INDIVIDUALE” din municipiul 
Târgu Secuiesc, str. Abator nr. 61. 

Dl. Ilyés Botond întreabă cu ce scop se vor construi în zona respectivă. 
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Domnul primar arată că este vorba de construirea unei case de locuit, fiind vorba de zonă 
de locuințe. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINTE 
INDIVIDUALE” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Abator nr. 61, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 96/2019, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINTE 
INDIVIDUALE” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Abator nr. 61, cu 18 voturi pentru . 

La pct. 4 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
stabilirea componenței și a atribuțiilor echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de 
violență domestică la nivelul municipiului Târgu Secuiesc. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind stabilirea componenței și a atribuțiilor echipei mobile pentru intervenția de urgență 
în cazurile de violență domestică la nivelul municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr. 97/2019, privind stabilirea componenței și a atribuțiilor echipei mobile pentru 
intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul municipiului Târgu Secuiesc, cu 
18 voturi pentru. 

La pct. 5 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire 
la repartizarea profitului pe anul 2018 al S.C. New Fashion S.A. și acordarea unui mandat special 
domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţa AGA al Societăţii NEW FASHION SA. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la repartizarea profitului pe anul 2018 al S.C. New Fashion S.A. și acordarea 
unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţa AGA al Societăţii NEW 
FASHION SA, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 98/2019, cu privire la repartizarea 
profitului pe anul 2018 al S.C. New Fashion S.A. și acordarea unui mandat special domnului primar 
Bokor Tiberiu pentru şedinţa AGA al Societăţii NEW FASHION SA, cu 18 voturi pentru . 

La pct. 6 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.  

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. 99/2019, 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 18 voturi pentru. 

La pct. 7 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire 
la modificarea statului de funcții al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, aprobat prin HCL nr. 
26/2019.  

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, aprobat 
prin HCL nr. 26/2019, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 100/2019, cu privire la 
modificarea statului de funcții al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, aprobat prin HCL nr. 
26/2019, cu 18 voturi pentru. 

Se trece la Capitolul B – 1. „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. 
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Dl. Zonda Balázs arată că raportul lunar a fost trimis prin e-mail la fiecare consilier motiv 
pentru care el dorește să informeze consilierii despre schimbările care se vor produce în cursul 
anului următor. Astfel arată că începând din anul 2020, taxa de depunere a deșeurilor va crește cu 
11 lei, la care se mai adaugă în plus 30 de lei pentru fiecare tonă. Locuitorii orașului au înțeles 
importanța strângerii selective a deșeurilor însă societatea nu va putea face față la mărirea taxelor la 
72 de lei/tonă cu prețurile actuale al transportului. Se preconizează o majorare a prețului pentru 
transportul deșeurilor cu 1 leu pentru persoane fizice. Deși cantitatea de deșeuri menajere a scăzut, 
nu crede că va scădea în așa măsură încât nu vor trebui să achite cele 72 de lei. Vor face în 
continuare tot posibilul pentru a reduce această cantitate. 

Dl. Szilveszter Szabolcs întreabă la ce preț s-au gândit pentru persoanele juridice. 
Dl. Zonda Balázs arată că pentru persoanele juridice prețul ar fi de 20 de lei plus TVA. 
Dl. Bokor Tiberiu, primarul municipiului, întreabă dacă și SC Tega SA va majora prețul 

la transportul deșeurilor și dacă da cu cât.  
Dl. Zonda Balázs arată că la SC Tega SA, prețul actual la persoane juridice este de 120 

de lei care se va majora la 140 lei, iar la persoane fizice majorarea se face de la 9 lei la 10 lei. 
Dl. Szilveszter Szabolcs arată că dacă doresc consilierii se poate organiza și o vizită la 

rampa de depozitare a deșeurilor din satul Leț. 
Domnul primar arată că și la ora actuală se plătește amendă pentru nerealizarea cantității 

de deșeuri selective prevăzute în normele UE, însă deocamdată nu statul Român plătește către 
Bruxelles ci primăriile către Ministerul mediului. Este adevărat că a scăzut suma pe care trebuie să 
plătească dar de plătit se plătește în continuare. 

Dl. Hegedűs Ferenc întreabă cum se desfășoară transportul deșeurilor în zonele cu 
blocuri și dacă sunt amenajate aurocontainere suficiente pentru deșeurile selective. Deasemenea 
arată că ar vrea să știe ce cantitate de deșeuri sunt colectate de la casele particulare și ce cantitate de 
la locuitorii care domiciliază în blocuri deoarece este de părere că ceva nu funcționează în zonele cu 
blocuri. Consideră că ar fi nevoie de mai multe eurocontainere în aceste zone. 

Dl. Zonda Balázs arată că inițial transportau deșeurile de luni până vineri însă la ora 
actuală transportul se realizează și sâmbătă.  

Domnul Szigethy Kálmán întrabă dacă au făcut demersuri pentru amenajarea de 
platforme închise. 

Dl. Zonda Balazs arată că da, realizarea unor astfel de platforme este în curs de realizare. 
Dl. Ilyés Botond arată că sa discutat la o ședință a consiliului local, cu ceva timp în urmă, 

că transportul deșeurilor va fi mai ieftin în cazul în care în loc de Brașov vor transporta deșeurile la 
satul Leț. Întreabă dacă câștigul realizat în acest mod nu poate compensa creșterile de taxe despre 
care a vorbit directorul. 

Dl. Zonda Balázs arată că deșeurile sunt transporate în satul Leț din luna octombrie 2017. 
Nu au propus scăderea prețului la transport care oricum reprezenta cca. 40-50 de bani pe locuitori, 
în schimb au reinvestit câștigul în favoarea locuitorilor achizțiționând containere și promovând 
importanța colectării selective a deșeurilor. 

Dl. Czipa Lóránd-Szabolcs întreabă care este situația blocurilor unde nu este rezolvat 
colectarea deșeurilor selective cum ar fi pe str. Cernatului de exemplu. 

Dl. Zonda Balázs arată că într-adevăr sunt zone cum ar fi și str. Rândunicii unde nu sunt 
locuri pentru amplasarea de containere. În aceste străzi zonele de colectare a deșeurilor sunt 
amplasate la cca. 50 de m de blocuri. 

Dna Fejér Melinda arată că ar trebui ca transportul deșeurilor să nu se realizeze la ora 15 
când circulația este destul de aglomerată. Sunt orașe unde transportul se desfășoară dimineața foarte 
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devreme. Întreabă pentru cine au împărțit în mod gratuit containerele achiziționate deoarece sunt 
cazuri când locatarii au trebuit să achite contravaloarea acestora. 

Dl. Zonda Balázs arată că containerele au fost atribuite locatarilor din casele particulare 
pe bază de proces verbal de predare-primire și fiecare locatar a fost informat despre ce obligații are 
precum și despre modalitățile de plată. Pentru casele particulare noi se atribuie și la ora actuală 
containere de 240 l pentru deșeuri biodegradabile. 

Dl. Gál Elemér arată că ar trebui analizat ce ar însemna pentru societate dacă leul cu care 
vor să majoreze taxa de transport ar fi suportat în mod egal în sensul că majorarea ar fi de doar 50 
de bani pentru locuitori iar societatea ar suporta restul de 50 de bani. 

Dl. Nagy Babos Tamás arată că, cu ocazia zilelor orașului când aștepta o delegație din 
Ungaria, chiar la intrarea în oraș, a trebuit să strângă hainele aruncate în jurul containerului 
amplasat de Asociația Caritas. Întreabă dacă se poate face ceva pentru a preveni această problemă. 

Dl. Zonda Balázs arată că angajații societății când sunt în zona respectivă strâng și 
hainele aruncate. Nu știe cine administrează acele containere cu haine dar același lucru se poate 
observa și pe str. Nicolae Băcescu. În majoritatea cazurilor hainele sunt selectate iar cele inutile 
sunt lăsate și aruncate în zonă. 

Domnul primar arată că, containerele cu haine sunt amplasate de către Asociația Caritas. 
În urmă cu două săptămâni a discutat cu reprezantanții asociației și a primit promisiunea că vor fi 
schimbate containerele vechi cu unele închise din care nu vor putea fi scoase hainele de către 
trecători. 

Dl. Kiss Levente Csaba arată că un salon de manichiură trebuie să plătească taxă pentru 1 
mc de deșeuri, ceea ce consideră că este exagerat, deoarece o societate cu acest profil nu are cum să 
producă aceea cantitate de deșeuri. Este de părere că nu este corect ca toate societățile, indiferent de 
activitate să plătească taxa pentru aceeași cantitate de deșeuri. 

Dl. Szilveszter Szabolcs arată că pentru societățile cu birouri se facturează taxa pentru 
0,5 mc, întreabă de ce nu se poate factura 0,5 mc și pentru salonul de manichiură. 

Dl. Zonda Balázs arată că atât pentru birouri cât și pentru saloanele de cosmetică se 
facturează 0,5 mc de deșeuri. 

Dl. Kiss Levente Csaba arată că 0,5 mc este facturat pentru cei care sunt PFA, restul 
societăților plătesc taxa pentru 1 mc. 

Domnul primar arată că trebuie verificat regulamentul pentru transportul deșeurilor și 
dacă este indicat poate fi modificat. 

Dl. Gál Elemér întreabă în ce categorie sunt incadrați magazinele de haine, care nu prea 
produc deșeuri. 

Dl. Zonda Balázs arată că magazinele respective plătesc taxa pentru 0,5 mc de deșeuri. 
Se trece la Capitolul B – 2. „Informarea directorului Direcției Poliției Locale” și sa 

dat cuvântul dl.-ui Croitoru Constantin,, directorul Direcției Poliției Locale să prezinte informarea 
despre activitatea Direcției. 

Pe marginea informării au luat cuvântul consilierii: 
Dl. Gál Elemér arată că în cazul apelării prin telefon a Poliției locale ar trebui ca măcar 

cineva să răspundă la telefon. 
Dl. Croitoru Constantin arată că telefoanele aflate în dotarea Poliției locale sunt vechi, 

uzate și se putea întâmpla ca în zilele orașului când zgomotul era mai mare să nu fi auzit nimeni 
apelul dat. 

Dl. Gál Elemér arată că situația se întâmplă și cu alte ocazii, în urmă cu 2 săptămâni au 
apelat telefonul Poliției locale de 11 ori fără să răspundă cineva. De altfel arată că apreciază gestul 
că în perioada zilelor orașului nu au dat amenzi la nimeni. 
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Dna Fejér Melinda arată că la intersecția străzii 1 Decembrie 1918 cu strada Nouă 
circulația este mult îngreunată datorită vizibilității reduse din cauza autovehiculelor parcate 
neregulamentar. Ar trebui ca Poliția locală să remedieze acest neajuns. 

Dl. Hegedűs Ferenc mulțumește pentru prezența directorului la ședință și arată că nu 
dorește să aducă critici la adresa Poliției locale dar are câteva întrebări la care așteaptă opinia 
directorului. Arată că este deranjat de cerșetoria existentă în oraș. Persoanele care cerșesc 
deranjează și clienții care intră la el, întreabă cum s-ar putea stopa acest fenomen. Sunt orașe unde 
banii sunt confiscați de la asemenea persoane. Cel care răspunde de ordinea publică ar trebui să fie 
mai atent la persoanele care adună materialele de construcții pe trotuarele din domeniul public și să 
fie atenționate că acel fapt este interzis. Trebuie găsit o soluție ca pe timp de iarnă locatarii să curețe 
trotuarele din fața porții. 

Dl. Croitoru Constantin arată că există hotărâre de consiliu local pe baza căreia locatarii 
sunt atenționați și chiar amendați în cazul în care nu curăță trotuarul de zăpadă în fața porții. 

Dl. Nagy Babos Tamás arată că sunt cazuri, când în parcul din centru se întâlnesc mai 
mulți tineri care mănâncă semințe aruncând cojile peste tot. Ar terbui ca Poliția locală să fie atent și 
să atenționeze acești tineri. 

Dl. Croitoru Constantin arată că are cunoștiință despre acest fapt, erau cazuri când în fața 
Sălii Polivalente, în loc de amendă, tinerii au fost puși să măture mizeria făcută. 

Dl. Szigethy Kálmán arată că pe str. Földi István sunt expuse la vânzare două 
autocamioane care îngreaunează circulația. Întreabă dacă în asemenea situație proprietarul poate fi 
amendat. 

Dl. Croitoru Constantin arată că proprietarul a fost amendat pentru faptul că a expus spre 
vânzare autocamioanele pe domeniul public fără să achite taxa. După ce a primit amenda însă, a 
achitat taxa și a expus autocamioanele spre vânzare la locul indicat. 

Dl. Ilyés Botond arată că pe lângă criticile negative aduse la adresa polițiel locale există 
și un lucru pozitiv și anume se pare că în zona Sălii Polivalente problemele anterioare au fost 
rezolvate. Arată că ar trebui invitat la o ședință și conducerea Poliției naționale pentru discutarea 
problemelor ce țin de competența lor. 

Domnul primar arată că dacă doresc consilierii directorul Poliției locale poate să prezinte 
o informară lunară, la fiecare șdeință, la fel ca directorul SC Gosp Com SRL. 

Dl. Gál Elemér arată că va fi de ajuns o informare la 3 luni de la directorul Poliției locale 
și roagă ironic pe domnul primar ca la următoarea modificare a bugetului local să prevadă 
achiziționarea a 20 de telefoane pentru Poliția locală, dacă este posibil marca Iphone. 

Se trece la Capitolul B – 3.  „Întrebări și interpelări”, unde au luat cuvântul consilierii: 
Dl. Czipa Lóránd-Szabolcs arată că la Liceul Apor Péter ar fi nevoie de renovarea clădirii 

deoarece se află într-o stare avansată de degradare, deja cade tencuiala de pe clădire. A înțeles că sa 
depus un proiect pentru finanțarea lucrărilor de renovare și întreabă în ce fază este procedura. 
Deasemenea arată că ar trebui făcut ceva cu str. Școlii unde pe timpul zilei staționează foarte multe 
autovehicule, îngreunând mult circulația.  

Domnul primar arată că pentru lucrările de renovare a Liceului Apor Péter a fost depus un 
proiect iar la ora actuală finanțarea este pe lista de așteptare. În cazul în care proiectul nu va fi 
câștigător vor rezolva renovarea în cursul anului viitor din alte surse. În ceea ce privește str. Școlii, 
urmează să fie reabilitat, însă până nu se rezolvă canalizarea curților aferente, trebuie așteptat pentru 
a evita desfacerea drumului asfaltat. După ce va fi reînnoit se va putea decide asupra circulației pe 
strada respectivă, iar dacă se va impune se va putea face și circulație cu sens unic. 

Dl. Szigethy Kálmán arată că trebuie introdusă parcarea cu plată pe strada respectivă, și 
locatarii din aceea zonă sunt de acord cu această măsură. 
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Dl. Hegedűs Ferenc întreabă dacă se poate rezolva transportul în comun cu autobuzul din 
satul Lunga, deoarece în fiecare dimineață circulația este așa de intensă, încât la ieșirea din str. Bem 
József trebuie așteptat zeci de minute. 

Domnul primar arată că există autobuz din Lunga însă nu prea este folosit deși 
contravaloarea abonamentelor pentru elevi și profesori ar fi decontate de stat.  

Dl. Nagy Babos Tamás arată că a existat o petiție a unui locatar despre care a discutat la 
ședința consiliului anterior și mulțumește primarului și doamnei secretar general că în parte sa 
rezolvat situația. 

Dl. Gál Elemér László întreabă dacă sunt prevăzute lucrări de reabilitare pentru str. Bod 
Péter. 

Domnul primar arată că în prezent sunt lucrări de renovare pe str. Orbán Balázs, după 
care urmează str. Ady Endre și str. Kanta. 

Dl. Szigethy Kálmán întreabă dacă pe str. Achim Andrei vor fi amenajate și parcări. 
Domnul primar arată că da, planul este în curs de realizare, au reînnoit rețeaua de gaze, la 

ora actuală se lucrează la rețeaua de apă și canalizare. 
Dl. Kiss Levente Csaba întreabă dacă există noutăți despre vânzarea acțiunilor de către 

SC New Fashion SA. 
Domnul primar arată că așteaptă rezultatul evaluărilor nu se știe nimic concret. 
Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte pentru 

participare şi declară închise lucrările şedinţei. 
 
    
      PREŞEDINTE                          SECRETAR GENERAL                   
       Fejér Melinda                                           Tóth Csilla Enikő 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Întocmit Mátyus Kálmán 
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