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                                             P R O C E S   V E R B A L   NR. 6/2019 
 

Încheiat azi 9 mai 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. 253/2019. 

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 19 consilieri convocaţi, sunt prezenţi 15: Fejér Melinda, Szigethy Kálmán, 

Budău Ionuţ, Derzsi Gyula, Szilveszter Szabolcs, Kiss Levente Csaba, Lőrincz József, Bejan 
András, Gáspár Zsolt, Nagy-Babos Tamás, Hegedüs Ferenc, Czipa Lóránd-Szabolcs, Szima 
Csaba, Ilyes Botond, și Gál Elemér-László. 

Lipsesc nemotivat consilierii: Taierling Johann, Kelemen Andrei, Szabó Vincze-
Árpád și Cristea Mariana. 

De asemenea la şedinţă mai participă: domnul primar Bokor Tiberiu, dl. Szöllősi 
Tamás, directorul SC Parcuri Industriale SRL, responsabilii sătești, şefii de compartimente și 
reprezentanţii mas-media. Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local sunt publice. 

Secretarul municipiului prezintă procesul verbal nr. 5 din data de 11 aprilie 2019. 
Nefiind observaţii președintele de ședință supune la vot procesul verbal care a fost aprobat cu 15 
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 cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru 

reabilitarea, modernizarea căminelor  culturale  din mediul rural în perioada 2017 - 2020 a 
proiectului Reabilitarea şi dotarea căminului cultural din satul Lunga nr.385 

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru 
reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural în perioada 2017-2020 a 
proiectului Reabilitarea şi dotarea căminului cultural din municipiul Târgu Secuiesc, str.Bem 
József nr.82 

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru 
reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural în perioada 2017 - 2020 a 
proiectului Reabilitarea si dotarea căminului cultural din satul Lunga - Săsăuşi nr.493 

4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru 
reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rura în perioada 2017 - 2020 a 
proiectului Reabilitarea şi dotarea căminului cultural din satul Lunga-Tinoasa nr.657 

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru 
reabilitarea, modernizarea bazelor sportive  din mediul rural în perioada 2017 - 2020 a 
proiectului Amenajarea unui teren de sport cu iarbă artificială şi nocturnă în satul Lunga 
nr.385 

6. Proiect de hotărâre Privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.55/2018 
privind aprobarea proiectului şi cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Amenajare incubator 
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pentru afaceri în municipiul Târgu Secuiesc“ finanţat prin Programul Operaţional Regional, 
Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de 
investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării 
economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare 
de afaceri, 2.1.B - Incubatoare de afaceri 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual 
pentru achiziţionarea unei autospeciale automăturătoare 

8. Proiect de hotărâre privind retragerea  dreptului  de administrare  asupra  unui 
imobil, situat pe strada Fabricii nr.2 , municipiul Târgu Secuiesc 

9. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită a terenului 
aflat în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, str. Fortyogó, înscris în C.F.nr. 
29357 Tg. Secuiesc, aprobat prin HCL nr. 8/2018 privind atribuirea în folosință gratuită a 
terenurilor aflate în proprietatea privată a municipului Târgu Secuiesc, strada Fortyogo, tinerilor 
beneficiari a Legii nr.15/2003 

10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu 
Secuiesc  al imobilului situat pe strada Fabricii nr.  2, Târgu Secuiesc, județul Covasna  în 
domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc 

11. Proiect de hotărâre privind nominalizarea agenţilor economici din reţeaua 
comercială a Municipiului Târgu Secuiesc care vor distribui produse raţionalizate către 
populaţie 

12. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli 
al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. Târgu Secuiesc pe anul 2019 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea auditării  S.C. PARCURI INDUSTRIALE 
TÂRGU-SECUIESC S.R.L. la care Municipiul Târgu Secuiesc este asociat unic 

14. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de 
identificare şi dezlipire teren în două parcele 

15. Proiect de hotărâre privind  privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de 
identificare şi dezlipire teren în două loturi 

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

Domnul primar propune ca pct. 8 și 10 să fie scos de pe ordinea de zi, deoarece nu a 
fost avizat de Comisia pentru economie, buget, administrația publică și juridică și deasemenea 
propune introducerea pe ordinea de zi a încă unui proiect de hotărâre și anume cu privire la 
aprobarea  organigramei, al statelor de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi al 
serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc,valabil pe anul 2019. 

Supus la vot propunerea a fost acceptată cu 15 voturi pentru. 
Astfel ordinea de zi se prezintă în felul următor: 

A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru 

reabilitarea, modernizarea căminelor  culturale  din mediul rural în perioada 2017 - 2020 a 
proiectului Reabilitarea şi dotarea căminului cultural din satul Lunga nr.385 

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru 
reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural în perioada 2017-2020 a 
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proiectului Reabilitarea şi dotarea căminului cultural din municipiul Târgu Secuiesc, str.Bem 
József nr.82 

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru 
reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural în perioada 2017 - 2020 a 
proiectului Reabilitarea si dotarea căminului cultural din satul Lunga - Săsăuşi nr.493 

4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru 
reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rura în perioada 2017 - 2020 a 
proiectului Reabilitarea şi dotarea căminului cultural din satul Lunga-Tinoasa nr.657 

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru 
reabilitarea, modernizarea bazelor sportive  din mediul rural în perioada 2017 - 2020 a 
proiectului Amenajarea unui teren de sport cu iarbă artificială şi nocturnă în satul Lunga 
nr.385 

6. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.55/2018 
privind aprobarea proiectului şi cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Amenajare incubator 
pentru afaceri în municipiul Târgu Secuiesc“ finanţat prin Programul Operaţional Regional, 
Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de 
investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării 
economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare 
de afaceri, 2.1.B - Incubatoare de afaceri 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual 
pentru achiziţionarea unei autospeciale automăturătoare 

8. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită a terenului 
aflat în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, str. Fortyogó, înscris în C.F.nr. 
29357 Tg. Secuiesc, aprobat prin HCL nr. 8/2018 privind atribuirea în folosință gratuită a 
terenurilor aflate în proprietatea privată a municipului Târgu Secuiesc, strada Fortyogo, tinerilor 
beneficiari a Legii nr.15/2003 

9. Proiect de hotărâre privind nominalizarea agenţilor economici din reţeaua 
comercială a Municipiului Târgu Secuiesc care vor distribui produse raţionalizate către 
populaţie 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. Târgu Secuiesc pe anul 2019 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea auditării  S.C. PARCURI INDUSTRIALE 
TÂRGU-SECUIESC S.R.L. la care Municipiul Târgu Secuiesc este asociat unic 

12.  Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de 
identificare şi dezlipire teren în două parcele 

13.  Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de 
identificare şi dezlipire teren în două loturi 

14.  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  organigramei, al statelor de funcţii al 
aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu 
Secuiesc,valabil pe anul 2019 

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

Supus la  vot de către preşedintele de şedinţă, ordinea de zi este adoptată cu 15 voturi 
pentru. 
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La pct. 1 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu 
privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru reabilitarea, modernizarea 
căminelor  culturale  din mediul rural în perioada 2017 - 2020 a proiectului Reabilitarea şi 
dotarea căminului cultural din satul Lunga nr.385. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de  hotărâre cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru 
reabilitarea, modernizarea căminelor  culturale  din mediul rural în perioada 2017 - 2020 a 
proiectului Reabilitarea şi dotarea căminului cultural din satul Lunga nr.385, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 36/2019, cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean 
pentru reabilitarea, modernizarea căminelor  culturale  din mediul rural în perioada 2017 - 
2020 a proiectului Reabilitarea şi dotarea căminului cultural din satul Lunga nr.385, cu 15 
voturi pentru. 

La pct. 2 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre cu 
privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru reabilitarea, modernizarea 
căminelor culturale din mediul rural în perioada 2017-2020 a proiectului Reabilitarea şi 
dotarea căminului cultural din municipiul Târgu Secuiesc, str.Bem József nr.82. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de  cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru reabilitarea, 
modernizarea căminelor culturale din mediul rural în perioada 2017-2020 a proiectului 
Reabilitarea şi dotarea căminului cultural din municipiul Târgu Secuiesc, str.Bem József nr.82, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 37/2019, cu privire la aprobarea aplicării la 
Programul judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural în 
perioada 2017-2020 a proiectului Reabilitarea şi dotarea căminului cultural din municipiul 
Târgu Secuiesc, str.Bem József nr.82, cu 15 voturi pentru. 

La pct. 3 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu 
privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru reabilitarea, modernizarea 
căminelor culturale din mediul rural în perioada 2017 - 2020 a proiectului Reabilitarea si 
dotarea căminului cultural din satul Lunga - Săsăuşi nr.493. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru reabilitarea, 
modernizarea căminelor culturale din mediul rural în perioada 2017 - 2020 a proiectului 
Reabilitarea si dotarea căminului cultural din satul Lunga - Săsăuşi nr.493, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 38/2019, cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean 
pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural în perioada 2017 - 
2020 a proiectului Reabilitarea si dotarea căminului cultural din satul Lunga - Săsăuşi nr.493, 
cu 15 voturi pentru. 

La pct. 4 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu 
privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru reabilitarea, modernizarea 
căminelor culturale din mediul rura în perioada 2017 - 2020 a proiectului Reabilitarea şi 
dotarea căminului cultural din satul Lunga-Tinoasa nr.657. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru reabilitarea, 
modernizarea căminelor culturale din mediul rura în perioada 2017 - 2020 a proiectului 
Reabilitarea şi dotarea căminului cultural din satul Lunga-Tinoasa nr.657, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 39/2019, cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean 
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pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rura în perioada 2017 - 2020 
a proiectului Reabilitarea şi dotarea căminului cultural din satul Lunga-Tinoasa nr.657, cu 15 
voturi pentru. 

La pct. 5 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu 
privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru reabilitarea, modernizarea bazelor 
sportive  din mediul rural în perioada 2017 - 2020 a proiectului Amenajarea unui teren de sport 
cu iarbă artificială şi nocturnă în satul Lunga nr.385. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru reabilitarea, 
modernizarea bazelor sportive  din mediul rural în perioada 2017 - 2020 a proiectului 
Amenajarea unui teren de sport cu iarbă artificială şi nocturnă în satul Lunga nr.385, Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 40/2019 cu privire la aprobarea aplicării la Programul 
judeţean pentru reabilitarea, modernizarea bazelor sportive  din mediul rural în perioada 2017 
- 2020 a proiectului Amenajarea unui teren de sport cu iarbă artificială şi nocturnă în satul 
Lunga nr.385, cu 15 voturi pentru. 

La pct. 6 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre 
privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.55/2018 privind aprobarea proiectului şi 
cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Amenajare incubator pentru afaceri în municipiul 
Târgu Secuiesc“ finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea 
competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 – Promovarea 
spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin 
încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, 2.1.B - Incubatoare 
de afaceri. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.55/2018 privind 
aprobarea proiectului şi cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Amenajare incubator pentru 
afaceri în municipiul Târgu Secuiesc“ finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa 
prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de 
investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării 
economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare 
de afaceri, 2.1.B - Incubatoare de afaceri, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
41/2019, privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.55/2018 privind aprobarea 
proiectului şi cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Amenajare incubator pentru afaceri în 
municipiul Târgu Secuiesc“ finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 2 - 
Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 – 
Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor 
noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, 2.1.B - 
Incubatoare de afaceri, cu 15 voturi pentru. 

Sosește dl. Taierling Johann, 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 
privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual pentru achiziţionarea unei 
autospeciale automăturătoare. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual pentru 
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achiziţionarea unei autospeciale automăturătoare, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
42/2019 privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual pentru achiziţionarea 
unei autospeciale automăturătoare, cu 16 voturi pentru. 

La pct. 8 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre 
privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită a terenului aflat în proprietatea privată a 
municipiului Târgu Secuiesc, str. Fortyogó, înscris în C.F.nr. 29357 Tg. Secuiesc, aprobat prin 
HCL nr. 8/2018 privind atribuirea în folosință gratuită a terenurilor aflate în proprietatea privată 
a municipului Târgu Secuiesc, strada Fortyogo, tinerilor beneficiari a Legii nr.15/2003. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită a terenului aflat în 
proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, str. Fortyogó, înscris în C.F.nr. 29357 Tg. 
Secuiesc, aprobat prin HCL nr. 8/2018 privind atribuirea în folosință gratuită a terenurilor aflate 
în proprietatea privată a municipului Târgu Secuiesc, strada Fortyogo, tinerilor beneficiari a 
Legii nr.15/2003, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 43/2019 privind retragerea 
dreptului de folosinţă gratuită a terenului aflat în proprietatea privată a municipiului Târgu 
Secuiesc, str. Fortyogó, înscris în C.F.nr. 29357 Tg. Secuiesc, aprobat prin HCL nr. 8/2018 
privind atribuirea în folosință gratuită a terenurilor aflate în proprietatea privată a municipului 
Târgu Secuiesc, strada Fortyogo, tinerilor beneficiari a Legii nr.15/2003, cu 16 voturi pentru. 

La pct. 9 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre 
privind nominalizarea agenţilor economici din reţeaua comercială a Municipiului Târgu 
Secuiesc care vor distribui produse raţionalizate către populaţie. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre privind nominalizarea agenţilor economici din reţeaua comercială a 
Municipiului Târgu Secuiesc care vor distribui produse raţionalizate către populaţie, Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 44/2019 privind nominalizarea agenţilor economici din 
reţeaua comercială a Municipiului Târgu Secuiesc care vor distribui produse raţionalizate către 
populaţie, cu 16 voturi pentru. 

La pct. 10 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre 
privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. PARCURI INDUSTRIALE 
TÂRGU-SECUIESC S.R.L. Târgu Secuiesc pe anul 2019. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. Târgu Secuiesc pe anul 2019, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 45/2019 privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al 
S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. Târgu Secuiesc pe anul 2019, cu 
12 voturi pentruv și 4 abțineri (Taierling Johann, Szima Csaba, Ilyes Botond, Czipa Lóránd-
Szabolcs). 

La pct. 11 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre 
privind aprobarea auditării  S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. la 
care Municipiul Târgu Secuiesc este asociat unic. 

Dl. Ilyés Botond întreabă dacă există șanse să vină noi investitori în parcul 
industrial. 

Dl. Szöllősi Tamás, directorul SC PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC 
S.R.L, arată că și în cursul acestui an au încheiat două contracte noi și există și societăți care s-
au interesat deocamdată verbal despre posibilitățile existente. 
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Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre privind aprobarea auditării  S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-
SECUIESC S.R.L. la care Municipiul Târgu Secuiesc este asociat unic, Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr. 46/2019 privind aprobarea auditării  S.C. PARCURI INDUSTRIALE 
TÂRGU-SECUIESC S.R.L. la care Municipiul Târgu Secuiesc este asociat unic, cu 12 voturi 
pentru și 4 abțineri (Taierling Johann, Szima Csaba, Ilyes Botond, Czipa Lóránd-Szabolcs). 

La pct. 12 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre 
privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire teren în două 
parcele. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi 
dezlipire teren în două parcele, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 47/2019 privind 
însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire teren în două parcele, cu 
16 voturi pentru. 

La pct. 13 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre 
privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire teren în două 
loturi. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi 
dezlipire teren în două loturi, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 48/2019 privind 
însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire teren în două loturi, cu 16 
voturi pentru. 

La pct. 14 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu 
privire la aprobarea  organigramei, al statelor de funcţii al aparatului de specialitate al 
primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc,valabil pe anul 
2019. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea  organigramei, al statelor de funcţii al aparatului de 
specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu 
Secuiesc,valabil pe anul 2019, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 40492019 cu 
privire la aprobarea  organigramei, al statelor de funcţii al aparatului de specialitate al 
primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc,valabil pe anul 
2019, cu 16 voturi pentru. 

Având în vedre faptul că dl. Zonda Balázs, directorul SC Gosp Com SRL lipsește, 
se trece la capitolul B. pct. 2 „Întrebări și interpelări”, unde au luat cuvântul consilierii: 

Dl. Ilyés Botond arată că parcarea cu plată funcționează în oraș mai mult de un an și 
încă nu au văzut un bilanț, un raport din care să reiasă dacă funcționarea este eficientă. Roagă pe 
domnul primar ca pentru ședința următoare al consiliului local să prezinte un raport despre 
funcționarea parcării cu plată din oraș. 

Dl. Primar arată că există pentru fiecare lună un raport, se întocmește proces verbal 
de fiecare dată când se scot sumele din aparatele de taxat. În anul 2018 cca. 250.000 lei sa 
încasat din funcționarea parcării cu plată dar va pregăti un raport detaliat pentru ședința viitoare. 

Solicitând cuvântul, care este acordat de președintele de ședință, dna. Tóth Csilla 
Enikő, secretarul municipiului roagă pe domnii consilieri să depună declarațiile de avere și de 
interese până cel târziu 15 iunie a anului în curs. 
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Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte 
pentru participare şi declară închise lucrările şedinţei. 

    
 
 
 

PREŞEDINTE             SECRETAR                             
Gáspár Zsolt                                              Tóth Csilla Enikő 
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