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                                             P R O C E S   V E R B A L   NR. 14/2019 
 

Încheiat azi 14 noiembrie 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.424/2019. 

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 19: 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 , Budău Ionuţ, Bejan András și Taierling Johann. 

De asemenea la şedinţă mai participă: domnul primar Bokor Tiberiu, dl. Zonda Balázs, 
directorul SC Gosp Com SRL, dl.Kozsokar Attila, directorul interimar al SC Gospodărie comunală 
SA, 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. 13 
/17.10.2019.  Nefiind observaţii președintele de ședință supune la vot procesul verbal care a fost 
aprobat, cu 19 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 Gospodărie Comunală 
S.A Sfântu Gheorghe 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 57/2016 cu privire la organizarea 
Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc 

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

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

5. Proiect de hotărâre privind impozitele şi taxele locale pe anul 2020 
6. Proiect de hotărâre rivind anularea obligațiilor fiscale provenind din amenzi datorate 

de persoane fizice decedate și persoane juridice aflate în stare de insolvență, radiate de la ONRC 
7. Proiect de hotărâre privind asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier și 

pășuni proprietate privată a unităţii administrativ-teritoriale a mun. Târgu Secuiesc, cu Ocolul 
Silvic Privat Mereni 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Amenajare baza sportiva stadion 
„Sinkovits”etapa II şi a cheltuielilor legate de proiect 

9. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special domnului primar 
Bokor Tiberiu pentru şedinţa AGA al Societăţii NEW FASHION SA din data de 11.12.2019 
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B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Informarea directorului SC Gosp Com SRL 
2. Întrebări și interpelări 

                  Solicitând cuvântul, care a fost acordat de președintele de ședință, domnul primar 
propune suplimentarea ordinii de zi cu încă un proiect de hotărâre și anume: Proiect de hotărâre cu 
privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren, proprietatea privată a 
municipiului Târgu Secuiesc, înscris în C.F.Tg.Secuiesc  nr. 30671,nr.cadastral 30671 . 

Supus la vot propunerea a fost acceptată cu 19 voturi pentru. 
Astfel ordinea de zi se prezintă în felul următor: 

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 Gospodărie Comunală S.A Sfântu 
Gheorghe 
             2.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 57/2016 cu privire la organizarea 
Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc 
             3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc pe trimestrul III/2019 
            4. Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  
pe anul 2019 
            5. Proiect de hotărâre privind impozitele şi taxele locale pe anul 2020 
            6. Proiect de hotărâre privind anularea obligațiilor fiscale provenind din amenzi datorate de 
persoane fizice decedate și persoane juridice aflate în stare de insolvență, radiate de la ONRC 
            7.  Proiect de hotărâre privind asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier și pășuni 
proprietate privată a unităţii administrativ-teritoriale a mun. Târgu Secuiesc, cu Ocolul Silvic Privat 
Mereni 
           8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Amenajare baza sportiva stadion 
„Sinkovits”etapa II şi a cheltuielilor legate de proiect 

9. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special domnului primar 
Bokor Tiberiu pentru şedinţa AGA al Societăţii NEW FASHION SA din data de 11.12.2019 
10. Proiect de hotărâre cu privire la privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică 
deschisă a unui teren, proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, înscris în 
C.F.Tg.Secuiesc  nr. 30671,nr.cadastral 30671 

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 19 voturi pentru. 
             La pct. 1 înscris pe ordinea de zi, domnul primar Bokor Tiberiu înainte de a prezenta  
proiectul 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. îl urează bun venit domnului Kozsokár Attila, 
directorului interimar la SC Gospodărie Comunală S.A Sfântu Gheorghe și dorește să vorbească 
despre comunciarea interinstituțională între cele două entități, considerând acesta drept proastă.        
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Consideră esențial ca consumatorii, cetățeni ai municipiului să fie informați în prealabil și nu după - 
despre defecțiunile ivite sau sistările de apă potabilă. Mai mult, nici autoritatea lcoală nu a știut 
despre probleme apărute pe raza municipiului . Un exemplu eficient de informare a consumatorilor 
ar fi aplicarea pe ușa blocurilor  al unei informări/notificări despre sistările de apă și eventualele 
scuze pentru neplăcerile/discomfortul ce va fi  cauzat. 
         O altă problemă pe care domnul primar dorește să clarifice cu reprezentantul SC Gospodărie 
comunală SA, este cele afirmate în mass media de către purtătorul de cuvânt al firmei SC 
Gospodărie comunală SA cu privire la obligațiile primăriei de a investi în rețeua de apă și 
canalizare, în mass media s-a zis faptul că primărie nu a investit suficient în rețea pentru a avea apă 
potabilă de calitate. Pentru a se contrazice acestor afrmații domnul primar prezintă investițiile 
realizate în ultimii 10 ani de către autoritatea locală prin surse proprii: astfel  în anii 2009 au fost 
înlocuite 2260 ml de rețea de alimentare cu apă – în valoare de 259.178 lei, 2956 ml canalizare în 
valoare de 816.080 lei. În anul 2012 a fost înlocuit 5153 ml de rețea  de alimentare cu apă -517981 
lei și 4735 ml canalziare în valoare de 1.195.002 de lei.   
            În anul 2013/2014 a fost realizat 3091 ml  rețea de alimentare cu apă în valoare de 321,117 
lei și 3099 ml canalizare în valoare de 707.608 lei. 
           În anul 2018 a fost înlocuit 859 ml rețea de alimentare cu apă în valoare de 450.996 lei și 
228 ml canalizare în valoare de 58.858 de lei.  
          Sunt în curs de execuție pentru anii 2019/2020 9861 ml rețea de alimentare cu apă în valoare 
de 2.639.487 de lei și 9945 ml canlizare în valoare de 5.566827 de lei. 
            Se poate concluziona faptul că UAT Municipiul Târgu Secuiesc a realizat în satele 
aparținătoare Lunga, Tinoasa și Săsăuși în perioada 2017 -2019 19.911 ml de rețea de apă și 22.446 
ml canalizare, din surse proprii în valoare de 5.568.999 lei. Totalul investițiilor de apă și canalizare 
se însumă la  19.311.549, 62 lei. Domnul primar de asemenea amintește de faptul că niciodată 
consilierii locali nu au votat împotriva aprobării tarifului de apă potabilă și canalizare și nici nu asta 
este scopul. Domnul primar consider faptul că problema nu constă în neînlocuirea rețelei vechi cu 
cele noi, ci mai degrabă consideră o problemă tehnică. 
          Luând cuvântul domnul consilier Szigethy Kálmán vine cu o propunere  ci nu cu o întrebare:  
suntem în cunoștiință  de cauză și știm faptul că avem probleme mari cu calitatea apei potabile, știm 
de asemenea faptul că AQUACOV este o asociația intercomunitară pe raza Jud.Covasna care 
percepe un preț/tarif unic pe furnizarea servciilor pentru apă pentru toate unitățile administrativ 
teritoriale. Totuși angajații SC Gospod.com SA plătesc jumătatea facturii de apă , pentru aceste 
motive propune emiterea unor facturi în minus pentru lunile septembrie/octombrie - lunile cu 
problemă –acesta ar fi singura soluție alternativă, întrucât localnicii doresc organizarea de grevă și 
acționarea în instanță a societății , mai mult otrăvirea apei potabile constituie infracțiune prev.de 
art.356 din Cod penal.  O altă problemă este legată de facturarea estimativă a cantității apei, întrucât 
cu ocazia estimării apare pe factură și o valoare în plus-diferență de apă , valoare care nu este scăzut 
cu ocazia regularităzării consumului de apă. La acestă afirmație  domnul director Kozsokar explică 
că diferența de apă se calculează raportat la control principal, iar potrivit legii facturarea se 
efectuează conform contorului principal. Unde există asociații de proprietari sau un reprezentant al 
locatariilor facturarea se realizează pe baza citirii contorurilor individuale și aceste persoane 
distribuie , stabilec diferența de apă pentru fiecare apartamet în parte.       
           Domnul Szilveszter Szabolcs luând cuvântul, consideră pe baza pozelor care circula pe 
internet, faptul că situația din mun.Tg.Secuiesc este rușinos. Au fost declarații din partea 
managmentului operatorului care duc la concluzia că rezolvarea problemei calității apei ar fi 
schimbarea în totalitate al rețelei de apă  , însă acest fapt este eronat. Ar trebui făcute măsurători și 
analize conform experientei de benchmarking , o hartă și model hidroanalitică, strategii sectoriale, 
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analize impuse și de UE.. De asemenea consideră faptul că locuitorii ar fi trebui informate  în timp 
util despre problemele apărute și cerute scuze pentru neplăcerile ocazionate.   Nu știe dacă pentru 
măsurarea presiunii de apă au specialiști în Tg.Secuiesc, însă pentru asigurarea presiunii necesare în 
rețeaua de distribuție se poate asigura și gravitational. În jud.Covasna prețul apei nu este mare în 
comparație cu alte județe, dar și calitatea lasă de dorit. Un flacon din supermarket este cu 211 de ori 
mai scump decât apa noastră de pe robinet.  
           Dl.Kozsokar luând cuvântul, susține că dorește să  răspundă cât  mai onest la întrebările 
adresate lui, știe că există problemă de comunicații între consumatori pe de o parte și primăria, pe 
de altă parte și este deschis pentru îmbunătățirea acestuia. De asemenea susține faptul că lucrează 
pentru și doresc rezolvarea problemei și fac temele de acasă. S-a făcut întradevăr multe înnoiri ale 
rețelei de apă, sunt și rețele cu o vechime de 50 de ani. Proiectul UE  în care au făcut parte era un 
program de mediu. Calitatea de apă este bună după indicatori la rezervoare, însă apa are un ridicat 
grad de fier, motiv pentru care la conducte și rețele petele de rugină reprezintă semne ale unei 
probleme foarte frecvente a apei potabile – al excesului de fier, care afectează multe activități 
gospodărești. De asemenea, dacă țevile sunt vechi, pe măsură ce corodează, se pot desprinde 
sedimente care pătrund în fluxul de apă. 
        Rețeua este veche, motiv pentru care propune stabilirea listei de străzi prioritare cu domnul 
primar  pentru înlocuirea acestora. În contractul de delegare proprietarul rețelelor este municipiul , 
iar atribuțiile operatorului sunt strict prevăzute prin acest contract. 
         Dl. Gál Elemér arată că există multe probleme cu calitatea și prestarea serviciilor de 
alimentare cu apă , consumatorul vede bine faptul că plătește mai mult, întrucât lasă intrat apa cu 
sedimentele desprinse , vizibil murdară dar  care trebuie lăsat să scurge. Întrebarea către domnul 
Kozsokar stă în faptul dacă consideră suficient numărul de angajați, specialiști la filiala din 
Tg.Secuiesc, ca în caz de spargere ale conductelor aceste persoane să poate repara în timp util și 
adecvat. Mai întreabă faptul că cum se poate că la etajele 3, 4 ale blocurilor  nu există presiune 
suficientă  și gazul din cazane nu se mai aprind din această cauză. 
        Dl.Ilyés Botond întreabă în caz de  spargere la conducte , apa scursă cine o plătește? A sunat și 
sâmbătă să semnaleze un astfel de spargere. 
        Dl.Lőrincz József  solicită un desen, plan de rețeau de apă al comunei Lunga de la operator . 
        Dl.Hegedüs Ferenc  luând cuvântul consideră calitatea apei potabile  suficient de bună, cu 
excepția cazurilor când se ivesc probleme, spargeri de conducte. În ultima vreme nu a văzut că 
hidranele ar fi spălate. De asemenea întreabă faptul că de ce nu se folosesc/funcționeză 
generatoarele electrice când energia electrică este întreruptă. 
        Dl.Czipa Lorand consideră faptul că spargerile de rețea se datorează din cauza lipsei de 
stabilizare al presiunii apei în conducte. De asemenea după  întreruperea curentului electric, 
presiunea cade. Întrebarea dânsului este legat de obligațiile stipulate în contractul de delegare, 
respectiv dacă AQUACOV sau primăria trebuie să înlocuiească rețelele publice de apă. Există 
cetățeni care plătesc lună de lună fiecare factură, iar ceilalți nici nu lasă să intre persoanele 
competente pentru citirea contorului individual de apă, astfel cei care plătesc respectuos , plătesc și 
diferența de apă. Fracțiunea PMPT nu poate aproba majorarea tarifului din cauza calității apei 
potabile prestate în ultima vreme .    
      Dl.Kiss Levente Csaba ar majorarea tariful de la 3,56 lei la 3,91 lei chiar la 6 lei, dacă ar exista 
o echipă de intervenție care ar repara electrocasnicile cetățenilor. Consideră mai important și 
eficient intervențiile de mentenanță, decât intervențiile de reparare. 
    Luând cuvântul Dl.primar consideră mai important a se vorbi despre viitor, despre prioritățile 
municipiului –cum ar fi str,Molnar Jozsias – fiind depus un proiect PNDL , str.Ady și str.Kanta. 
anul viitor se va demara și proiectul POIN.        
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             Răspunzând nominal la fiecare întrebare, dl.director interimar Kozsokar Attila este bucuros 
de faptul că există în Consiliul local specialist în domeniu, respectiv dl.Szilveszter Szabolcs iar  
referitor la sectorizare și modeling, acesta nu există încă la nivelul operatorului, se folosesc sisteme 
de GIS în cele 4 orașe, Sf.Gheorghe, Tg.Secuiesc, Întorsura Buzăului și Covasna . De asemenea ar 
fi necesar și un softer cu licență și alte echipamente care necesită mulți bani.  
          Referitor la întrebarea adresată privind tarifarea, contractul de delegare cuprinde clauze care 
nu privesc încluderea fondurilor de investiții în politica de tarifare , probabil în viitor ar fi posibil 
reglementarea unui tarif de investiții corelat cu un fond de investiții. Suntem în lipsă de specialiști, 
ingineri care trebuie plătite cu un salariu competitiv. Referitor la problemele cu presiunea apei în 
conducte, în mod teoretic acesta este egală am încercat de mai mult ori  mărirea presiunii. În cazul 
întreruperii energiei electrice, generatoarele intervin după  un timp de cca.4 minute . În Lunga încă 
nu avem recepția lucrărilor, dar după acesta se va preda o hartă a rețelei de apă. 
       Referitor la emiterea facturilor în minus, acesta este ilegală, legea permite reducerea facturii cu 
cel mult 10% în cazuri bine justificative. Dl.director dorește să vorbească despre viitor, și propune 
planificarea străzilor cât mai repede ce vor fi incluse în proiectul următor. Înțelege plângerile 
consumatorilor , dar consider că problema nu este de azi , rețelele sunt vechi și se depun sediment 
în conducte. În anul 2018 s-a contractat cu POIN, doar în anul 2021 putem demara procedurile de 
licitație conform etapelor proiectului și vorbim de 90.000.000. de Euro. 
          Referitor la majorarea prețului dl.Taierling întreabă dacă fracțiunea UDMR va vota acest 
fapt? Dl.Kozsokar la acest punct comunică faptul că pentru aprobare este necesar votul a 2/3 ale 
membrilor AGA, în prezent nu există această majoritate. Până acum au votat pentru majorare 20 de 
unități administrative.     

         Dl.Hegedus susține că din cauza faptului că s-au închis marile fabrici, Amidonul, MTS în 
zonele industriale conductele nu mai au debit și nu se folosesc astfel rețele supradimensionate, iar 
problemele de presiune al apei apar mai des în aceste zone . 
              Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
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., proiectul este aprobat cu modificări propuse  
astfel: 19 voturi pentru mandatarea reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV și 19 voturi împotriva 
modificării prețului/tarifului  serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare 
practicat de operatorul regional  Gospodărie Comunală S.A, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 101 /2019 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV pentru  neaprobarea 
modificării  preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare 
practicat de operatorul regional  Gospodărie Comunală S.A. , cu 19 voturi pentru. 
        La pct. 2 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea HCL nr. 57/2016 cu privire la organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului 
local al municipiului Târgu Secuiesc. 

     Luând cuvântul domnul Taierling Johann consider că și fracțiunea politică PMPT are dreptul 
de a delega reprezentanții săi în comisiile de specialitate, însă acest fapt nu s-a votat cu ocazia 
constiuirii comisiilor de specialitate în anul 2016. Au depus și acțiune în contencios administrativ în 
acest sens, dar instanța a respins cererea lor ca tardiv formulată . Czipa Lorand intenționează să  
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depună un alt  proiect de hotărâre privind modificarea componenței comisiilor de specialitate ale 
consiliului local .  

         Bejan Andras luând cuvântul la acest punct răspunde domniilor consilieri că alegerile au 
fost câstigate de UDMR astfel, e logic, că în comisiile de specialitate să fie mai mulți  din partidul 
UDMR , iar la constituire ar fi trebuit propuși de către PMPT. De ex.în comisia respectivă dl.Ilyes 
Botond este delegat din partea PMPT. Între timp Ilyes Botond părăsește sala, numărul consilierilor 
locali prezenți fiind de 18.  

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind modificarea HCL nr.57/2016 cu privire la organizarea Comisiilor de specialitate 
ale Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
102/2019, privind modificarea HCL nr. 57/2016 cu privire la organizarea Comisiilor de specialitate 
ale Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc,  cu 14 voturi pentru și 4 împotriva, respectiv 
dl.Taierling Johann, dl.Gal Elemer, dl.Szima Csaba și dl.Czipa Lorand Szabolcs.  

La pct. 3 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 
III/2019.  

Nefiind alte 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 III/2019, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 103/2019, 
privind  aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc pe 
trimestrul III/2019, cu 14 voturi pentru și 4 voturi cu abținere , respectiv dl.Taierling Johann, dl.Gal 
Elemer, dl.Szima Csaba și dl.Czipa Lorand Szabolcs.  
             La pct. 4 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. 104/2019, privind  rectificarea  bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2019, cu 18 voturi pentru. 

La pct. 5 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
impozitele şi taxele locale pe anul 2020 care nu se va schima față de impozitele locale din anii 
2019, doar se va actualiza cu coeficientul ratei de inflație prevăzut de lege.   

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind impozitele şi taxele locale pe anul 2020, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea 
nr. 105/2019 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2020, cu 18 voturi pentru . 
              La pct. 6 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
anularea obligațiilor fiscale provenind din amenzi datorate de persoane fizice decedate și persoane 
juridice aflate în stare de insolvență, radiate de la ONRC. 
               Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la anularea obligațiilor fiscale provenind din amenzi datorate de persoane fizice 
decedate și persoane juridice aflate în stare de insolvență, radiate de la ONRC, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 106/2019 privind anularea obligațiilor fiscale provenind din amenzi 
datorate de persoane fizice decedate și persoane juridice aflate în stare de insolvență, radiate de la 
ONRC,  cu 18 voturi pentru. 
          La pct. 7 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier și pășuni proprietate privată a unităţii 
administrativ-teritoriale a mun. Târgu Secuiesc, cu Ocolul Silvic Privat Mereni. Se propune 
schimbarea titlului proiectului de hotărâre .Gal Elemer întrebă daca serviciul prestat  este mai 
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scump sau ieftin decât cu Romsilva, domnul primar râspunde că conform ofertei de preț depus 
prețul contractului are acceași valoare. 
            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea iniţierea procedurii de atribuire a contractului de prestări servicii 
către Ocolul Silvic Privat Mereni pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier și 
pășuni, proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 107/2019 cu privire la  aprobarea iniţierea procedurii de atribuire a contractului de 
prestări servicii către Ocolul Silvic Privat Mereni pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul 
forestier și pășuni, proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc,  cu 18 voturi pentru. 
              La pct. 8 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea proiectului Amenajare baza sportivă stadion „Sinkovits”etapa II şi a cheltuielilor legate 
de proiect.  
            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea proiectului Amenajare baza sportiva stadion „Sinkovits”etapa II şi a 
cheltuielilor legate de proiect,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 108/2019 privind 
aprobarea proiectului Amenajare baza sportiva stadion „Sinkovits”etapa II şi a cheltuielilor legate 
de proiect, cu 18 voturi pentru. 
            La pct. 9 înscris pe ordinea de zi, domnul viceprimar Derzsi Gyula prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţa 
AGA al Societăţii NEW FASHION SA din data de 11.12.2019.   
            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţa AGA 
al Societăţii NEW FASHION SA din data de 11.12.2019.,  Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 109/2019  cu privire la acordarea unui mandat special domnului primar Bokor 
Tiberiu pentru şedinţa AGA al Societăţii NEW FASHION SA din data de 11.12.2019,  cu 18 voturi 
pentru. 
          La pct. 10 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren, proprietatea privată a municipiului 
Târgu Secuiesc, înscris în C.F.Tg.Secuiesc  nr. 30671,nr.cadastral 30671.  

            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren, proprietatea privată a 
municipiului Târgu Secuiesc, înscris în C.F.Tg.Secuiesc nr. 30671,nr.cadastral 30671,  Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 110/2019 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică 
deschisă a unui teren, proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, înscris în C.F.Tg.Secuiesc  
nr. 30671,nr.cadastral 30671,  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. 

Dl. Zonda Balázs arată că raportul lunar a fost trimis prin e-mail la fiecare consilier 
.Locuitorii orașului au înțeles importanța strângerii selective a deșeurilor. Din acetsa 60% provine 
din zona de blocuri, 30% din casele private și 10% de la firme. 

Dl. Zonda Balázs arată că mașinile cu gunoi acum sunt instalate camere video.  
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Se trece la Capitolul B – 3.  „Întrebări și interpelări”, unde nu u 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 GENERAL                   
       Fejér Melinda                                           Tóth Csilla Enikő 
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