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                                             P R O C E S   V E R B A L   NR. 8/2019 
 

Încheiat azi 27 iunie 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. 288/2019. 

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, 

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

Lipsesc nemotivat consilierii: Szilveszter Szabolcs, Szabó Vincze-Árpád,. Taierling 
Johann, Budău Ionuţ. 

De asemenea la şedinţă mai participă: domnul primar Bokor Tiberiu, dl. Zonda 
Balázs, directorul SC Gosp Com SRL, 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 procesele verbale a ședințelor anterioare nr.6 /9 mai 
2019 și nr.7/29 mai 2019.  

Nefiind observaţii președintele de ședință supune la vot procesele verbale care au 
fost aprobate cu 15 voturi pentru. 

Întrucât mandatul președintelui de şedinţă dl. Gáspár Zsolt a expirat, se solicită 
propuneri pentru alegerea unui preşedinte de şedinţă, care să conducă şedinţele consiliului local 
în următoarele 3 luni. Este propus domnul consilier Kiss Levente Csaba, 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 15 voturi pentru. Consilieriul în cauză 
nu a votat. Consiliul local a adoptat astfel Hotărârea nr. 54/2019 privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă, în persoana consilierului Kiss Levente Csaba, cu 15 voturi pentru. 
                  Luând cuvântul , domnul primar Bokor Tiberiu propune suplimentarea ordinii de zi, 
cu încă un proiect de hotărâre, proiect ce a fost  avizat de către Comisia pentru economie, buget, 
administrația publică și juridică,  inițiatorul fiind consilierul Nagy Babos Tamás,  respetiv cel cu 
privire  la modificarea și completarea HCL nr. 92/2008 privind aprobarea Regulamentului 
pentru conferirea titlului de “Cetăţean de onoare” şi a altor titluri şi distincţii personalităţilor cu 
merite deosebite. 
                      După aceste formalităţi s-a trecut la prezentarea proiectului ordinii de zi de către 
domnul primar, Bokor Tiberiu, cu propunerea de completare al acestuia, astfel  

A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
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1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de 
consilier local al domnului Szabó Vincze – Árpád 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și 
pierderi pe anul 2018, precum și aprobarea raportului de audit ale S.C. PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 76/2018   cu privire la 
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 modificarea H.C.L nr. 158/2018   cu privire la 
aprobarea vânzării prin licitaţie publică  al masei lemnose pe picior  provenind din 
fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei 
5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică  al masei 
lemnose pe picior  provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea 
preţului de pornire a licitaţiei 
6. Proiect de hotărâre privind numirea comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ 
privind achiziţiile publice pe anul 2019 
7. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de 
identificare şi dezlipire teren în două loturi  situat în str Arany Janos 
8. Proiect de hotărâre privind darea în administrare în favoarea Liceului Teoretic 
Nagy Mózes Târgu Secuiesc a terenului ce aparține domeniului public al municipiului 
Târgu Secuiesc situate în str. Stadionului nr. 32, 34,36 
9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu 
Secuiesc,  în domeniul public al judeţului Covasna, a imobilului  “Punct termic 1” situat 
în municipiul Târgu Secuiesc, strada Nouă 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de cofinanţare între 
Municipiul Târgu Secuiesc şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita 
11. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea taxei speciale pentru ocuparea 
domeniului public, cu ocazia organizării târgului în perioada “ Zilele Târgu Secuiesc – 
Őszi Sokadalom” pentru anul 2019 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Devizului general, a  indicatorilor tehnico-
economici  și  a cofinanțării la investiția „Lucrări prioritare de extindere a rețelei de 
alimentare cu apă și canalizare, etapa III, municipiul Târgu Secuiesc” 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Reabilitare str. Bem József km 
58+680-59+980 şi a cheltuielilor legate de proiect. 
14. Proiect de hotărâre cu privire  la modificarea și completarea HCL nr. 92/2008 
privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de “Cetăţean de onoare” şi a 
altor titluri şi distincţii personalităţilor cu merite deosebite. 
A. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 

1. Informarea directorului SC Gosp Com SRL 
2. Înrebări și interpelări 

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 
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1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de 
consilier local al domnului Szabó Vincze – Árpád 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și 
pierderi pe anul 2018, precum și aprobarea raportului de audit ale S.C. PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 76/2018   cu privire la 
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 modificarea H.C.L nr. 158/2018   cu privire la 
aprobarea vânzării prin licitaţie publică  al masei lemnose pe picior  provenind 
din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de pornire a 
licitaţiei 

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

6. Proiect de hotărâre privind numirea comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ 
privind achiziţiile publice pe anul 2019 

7. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de 
identificare şi dezlipire teren în două loturi  situat în str Arany Janos 

8. Proiect de hotărâre privind darea în administrare în favoarea Liceului Teoretic 
Nagy Mózes Târgu Secuiesc a terenului ce aparține domeniului public al 
municipiului Târgu Secuiesc situate în str. Stadionului nr. 32, 34,36 

9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu 
Secuiesc,  în domeniul public al judeţului Covasna, a imobilului  “Punct termic 1” 
situat în municipiul Târgu Secuiesc, strada Nouă 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de cofinanţare între 
Municipiul Târgu Secuiesc şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita 

11. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea taxei speciale pentru ocuparea 
domeniului public, cu ocazia organizării târgului în perioada “ Zilele Târgu 
Secuiesc – Őszi Sokadalom” pentru anul 2019 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Devizului general, a  indicatorilor tehnico-
economici  și  a cofinanțării la investiția „Lucrări prioritare de extindere a rețelei 
de alimentare cu apă și canalizare, etapa III, municipiul Târgu Secuiesc” 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Reabilitare str. Bem József km 
58+680-59+980 şi a cheltuielilor legate de proiect. 

14. Proiect de hotărâre cu privire  la modificarea și completarea HCL nr. 92/2008 
privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de “Cetăţean de 
onoare” şi a altor titluri şi distincţii personalităţilor cu merite deosebite. 

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

Supus la  vot de către preşedintele de şedinţă, ordinea de zi este adoptată cu 15 voturi 
pentru. 

La pct. 1 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu 
privire la constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Szabó 
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Vincze – Árpád. Dl.primar precizează faptul că demisia domnului Szabó Vincze Árpád a fost 
depusă în scris,  adresată Consiliului local și în atenția  președintelui de ședință 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de  hotărâre cu privire la constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local 
al domnului Szabó Vincze – Árpád,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 55/2019, cu 
privire la constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Szabó 
Vincze – Árpád,  cu 15 voturi pentru. 

După adoptarea acestei hotărâri, numărul de consilieri locali în funcție se reduce de 
la 19 la 18 . 

La pct. 2 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre 
privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2018, precum și 
aprobarea raportului de audit ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L.               
După care este invitat să prezintă în scurt bilanțul societății S.C. PARCURI INDUSTRIALE 
TÂRGU-SECUIESC S.R.L, domnul Szöllősi Tamás, având calitatea de director. Acesta 
prezintă în scurt bilanțul societății și raportul auditului. 

Dl. Hegedüs Ferenc, luând cuvântul asupra proiectului de hotărâre, întreabă pe 
domnul director, cum explică faptul că în bilanțul pe anul 2018,  apare un deficit de circa 29.000 
lei. Ca răpuns la întrebarea consilierului local, directorul societății PARCURI INDUSTRIALE 
TÂRGU-SECUIESC S.R.L., Szöllősi Tamas, arată că firma respectivă și-a început efectiv 
activitatea sa din 1 aprilie 2017, deci din veniturile  anulului 2018 a fost excluși practic 3 luni , 
iar din veniturile din chirii firma respectivă, în temeiul dreptului de administrare a parcurilor 
industriale, are obligația legală de a vărsa la bugetul local 50 % din veniturile din chirii. Ca atare  
din această cauză se poate explica deficitul mai sus menționată.  Dl. Hegedüs Ferenc mai 
întreabă dacă siteul oficial al societății  este funcțională sau nu, întrucât s-a promis încărcarea 
acesteia cu mai multe informații. Domnul Szöllősi afirmă că da, iar pentru promovarea 
parcurilor industriale ún luna august va participa  la o  expoziție în Hatvanm, unde va avea 
posibiltatea de a promova parcul industrial și pentru investitorii ungari. 

Dl. Szigethy Kalmán, luând cuvântul asupra proiectului de hotărâre, afirmă că la 
momentul aprobării regulamentului privind accesarea parcurilor  industriale s-a inclus în acesta 
posibilitatea ca chiriașii să beneficieze de un termen de grație de 3 luni pănă la achitarea chiriei 
aferente contractelor de închiriere, însă, cele mai multe firme beneficiare , depunând diferite 
proiecte de finanțare, așteaptă rezultatul acestora (de ex.1 an), și plătesc chirie fără efectiv a 
derula vreo activitate în parc. Consideră faptul că această situație ar fi benefică dacă s-ar 
remedia prin modificarea regulamentului. Domnul Hegedus consideră că din punct de vedere 
economic al municipiului nu este benefic această propunere. Domnul primar Bokor Tiberiu, 
explică faptul că acum s-a și obținut titlul de Parc Industrial,astfel pe lângă termenul de grație de 
3 luni acum firmele sunt și scutiți de plata impozitelor și taxelor locale. Domnul primar propune 
diretorului să vină cu propuneri concrete în acest sens, la următoarea ședință a comisiei de 
specialitate, unde se vor discuta aceste aspecte .    

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de  hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe 
anul 2018, precum și aprobarea raportului de audit ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE 
TÂRGU-SECUIESC S.R.L,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 56/2019, privind 
aprobarea  bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2018, precum și 
aprobarea raportului de audit ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L,  
cu 14 voturi pentru și 1 abținere (Cristea Mariana) 

La pct. 3 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea H.C.L nr. 76/2018   cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică  al masei 
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lemnose pe picior  provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea preţului 
de pornire a licitaţiei. Întrebat fiind de domnul primar, specialistul în domeniu,  domnul 
Keresztes Laszlo, explică motivul necesității modificării și diminuării prețului de vânzare a 
materialului lemnos, respectiv accea că firmele mari pe piață vind materialul lemnos foarte 
scump,  astfel prețurile de piață depind de practicarea prețurilor de către aceste firme. În opinia 
sa  firmele exploatează foarte greu și scump materialul lemnos, drumurile nu sunt prea bune și 
accesibile, astfel vor să recupereze aceste cheltuieli repede și de la populație . Și domnul 
hegedus susșine că lemnul de foc a fost foarte scump anul ăsta, iar domnul Gal Elemer 
amintește de firma Schweinkoffer care vinde lemnul foarte ieftin. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre privind  modificarea H.C.L nr. 76/2018   cu privire la 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. 57/2019, privind modificarea H.C.L nr. 76/2018  cu privire la aprobarea vânzării 
prin licitaţie publică  al masei lemnose pe picior  provenind din fondul forestier proprietatea 
municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei , cu 15 voturi pentru . 
                  La pct. 4 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu 
privire la modificarea H.C.L nr. 158/2018   cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică  
al masei lemnose pe picior  provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea 
preţului de pornire a licitaţiei. 
               Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 158/2018  cu privire la 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. 58//2019, cu privire la modificarea H.C.L nr. 158/2018  cu privire la aprobarea 
vânzării prin licitaţie publică  al masei lemnose pe picior  provenind din fondul forestier 
proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei,  cu 15 voturi pentru. 
                 La pct. 5 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu 
privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică  al masei lemnose pe picior  provenind din 
fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei. 
              Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre cu privire la 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. 59/2019 cu privire la aprobarea 
vânzării prin licitaţie publică  al masei lemnose pe picior  provenind din fondul forestier 
proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei, cu 15 voturi pentru. 

La pct. 6 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre 
privind  numirea comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ privind achiziţiile publice pe anul 
2019.  

 Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre privind  numirea comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ privind 
achiziţiile publice pe anul 2019, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 60/2019, privind  
numirea comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ privind achiziţiile publice pe anul 2019, cu 
15 voturi pentru. 

La pct. 7 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre 
privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire teren în două loturi  
situat în str Arany Janos. 
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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  situat în str Arany Janos, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 61/2019, privind  însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi 
dezlipire teren în două loturi  situat în str Arany Janos, cu 15 voturi pentru. 

                  La pct. 8 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre 
privind darea în administrare în favoarea Liceului Teoretic Nagy Mózes Târgu Secuiesc a 
terenului ce aparține domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc situate în str. 
Stadionului nr. 32, 34,36.  

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre privind   darea în administrare în favoarea Liceului Teoretic Nagy Mózes 
Târgu Secuiesc a terenului ce aparține domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc situate 
în str. Stadionului nr. 32, 34,36.,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 62/2019, 
privind  darea în administrare în favoarea Liceului Teoretic Nagy Mózes Târgu Secuiesc a 
terenului ce aparține domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc situate în str. 
Stadionului nr. 32, 34,36.  cu 15 voturi pentru. 

La pct. 9 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre 
privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc,  în domeniul public al 
judeţului Covasna, a imobilului  “Punct termic 1” situat în municipiul Târgu Secuiesc, strada 
Nouă.  

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre privind  trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc,  în 
domeniul public al judeţului Covasna, a imobilului  “Punct termic 1” situat în municipiul Târgu 
Secuiesc, strada Nouă, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 63/2019, privind trecerea 
din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc,  în domeniul public al judeţului Covasna, a 
imobilului  “Punct termic 1” situat în municipiul Târgu Secuiesc, strada Nouă , cu 15 voturi 
pentru. 

La pct. 10 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre 
privind aprobarea încheierii unui contract de cofinanţare între Municipiul Târgu Secuiesc şi 
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre privind  aprobarea încheierii unui contract de cofinanţare între Municipiul 
Târgu Secuiesc şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita,  Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr. 64/2019, privind aprobarea încheierii unui contract de cofinanţare între 
Municipiul Târgu Secuiesc şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita,  cu 15 voturi 
pentru. 

 
La pct. 11 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre  cu 

privire la stabilirea taxei speciale pentru ocuparea domeniului public, cu ocazia organizării 
târgului în perioada “ Zilele Târgu Secuiesc – Őszi Sokadalom” pentru anul 2019. 
              Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre  cu privire la stabilirea taxei speciale pentru ocuparea domeniului public, cu ocazia 
organizării târgului în perioada “ Zilele Târgu Secuiesc – Őszi Sokadalom” pentru anul 2019, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 65/2019, cu privire la stabilirea taxei speciale 
pentru ocuparea domeniului public, cu ocazia organizării târgului în perioada “ Zilele Târgu 
Secuiesc – Őszi Sokadalom” pentru anul 2019,  cu 15 voturi pentru. 

            La pct. 12 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre 
privind aprobarea  Devizului general, a  indicatorilor tehnico-economici  și  a cofinanțării la 
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investiția „Lucrări prioritare de extindere a rețelei de alimentare cu apă și canalizare, etapa III, 
municipiul Târgu Secuiesc”.  
          Intră în sală consilierul local, domnul Taierling Johann, astfel numărul consileirlor locali 
prezenți la ședință va fi de 16.           
         Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre  privind aprobarea  Devizului general, a  indicatorilor tehnico-economici  și  a 
cofinanțării la investiția „Lucrări prioritare de extindere a rețelei de alimentare cu apă și 
canalizare, etapa III, municipiul Târgu Secuiesc”,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea 
nr. 66/2019, privind aprobarea  Devizului general, a  indicatorilor tehnico-economici  și  a 
cofinanțării la investiția „Lucrări prioritare de extindere a rețelei de alimentare cu apă și 
canalizare, etapa III, municipiul Târgu Secuiesc,  cu 16 voturi pentru. 

La pct. 13 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre 
privind aprobarea proiectului Reabilitare str. Bem József km 58+680-59+980 şi a cheltuielilor 
legate de proiect. 

              Solicitând cuvântul pe marginea proiectului de hotărâre domnul Hegedus Ferenc 
întreabă cum stăm cu rețeau și racordarea populației  la rețeau de gaz pe acestă zonă, dacă 
reabilităm drumul ar fi rentabil și necesar ca mai înainte de acesta, populația să se racordeze la 
gaz. Doamna Antal Emoke, administratorul public a municipiului, răspunde la aceatsă 
întrebare, și explică faptul că nu sunt multe persoane care doresc să se racordeze la rețeaua de 
gaz, au fost depuse cca.250 de cereri în acest sens. De asemene , informeză pe consilierii locali 
asupra faptului că mâine se vor întâlni cu reprezentanții Distrigaz, unde se vor consulta și lua 
măsuri concrete în acest sens. Luând cuvântul domnul primar apreciează că s-a gândit și că ar 
fi benefică și luarea unui împrumut de la Fondul de investiții a Guvernului, care reglementează 
condiții  avantajoase, respectiv pentru acordarea de împrumuturi pentru investiția rețelei de 
gaz , pe o  durată de 30 de ani, cu o dobândă de 1%. Iar în cazul în care și Distriga ar fi 
profitabilă, aecasta și-ar restitui redevența .  
         Domnul Hegedus Ferenc consideră că treptat,  gazul va fi mai ieftin decât încălzirea cu 
lemne de foc , motiv pentru care  populația va trece la încălzirea locuințelor cu gaz.  
         Domnul Lorinc Jozsef întrebă când va fi gaz și de unde va fi distribuit rețelele de gaz în 
Lunga, dinspre Lemnia sau dinspre poligon. Domnul primar răspunde că ăn momentul de față 
nu se știe când se vor efectua lucrări /investiții  în Lunga. 
            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre  privind aprobarea proiectului Reabilitare str. Bem József km 58+680-59+980 şi a 
cheltuielilor legate de proiect”, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 67/2019, privind 
aprobarea proiectului Reabilitare str. Bem József km 58+680-59+980 şi a cheltuielilor legate 
de proiect, cu 16 voturi pentru. 
            La pct. 14 înscris pe ordinea de zi, domnul consilier local Nagy Babos Tamas, prezintă 
proiectul de hotărâre cu privire  la modificarea și completarea HCL nr. 92/2008 privind 
aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de “Cetăţean de onoare” şi a altor titluri şi 
distincţii personalităţilor cu merite deosebite. 
            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre  cu privire  la modificarea și completarea HCL nr. 92/2008 privind aprobarea 
Regulamentului pentru conferirea titlului de “Cetăţean de onoare” şi a altor titluri şi distincţii 
personalităţilor cu merite deosebite,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 68/2019, 
cu privire  la modificarea și completarea HCL nr. 92/2008 privind aprobarea Regulamentului 
pentru conferirea titlului de “Cetăţean de onoare” şi a altor titluri şi distincţii personalităţilor 
cu merite deosebite,  cu 16 voturi pentru. 
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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 consilierii locali: Hegedus Ferenc, Fejer 
Melinda, Kelemen Andrei, Kiss Levente Csaba. 

Referitor la informarea domnului director, Hegedus Ferenc vine să completeze 
informarea directorului cu  faptul că activitatea de colectare și selectare a deșeurilor este foarte 
bine organizat în oraș, nu are nici un cuvânt rău/negativ față de acest aspect, însă consideră 
orașul foarte murdar, probabil acest fapt se datorează lipsei de personal. Propune curățarea și 
stropirea căilor de acces, a drumurilor  mai des.  

 Luând cuvântul Fejer Melinda reproșează faptul că în Parcul Molnar Jozsias, 
coșurile de gunoi sunt pline și unele chiar distruse, sunt golite foarte rar. Cetățenii nu au unde să 
arunce gunoiul. 

Dr.Kelemen Andrei  nu dă  vina pe Gosp Com SRL, întrucât din experiența sa de la 
Spitalul municipiului, mai degrabă vinovații trebuie căutați din rândul cetățenilor, care aruncă 
gunoiul jos pe pământ, aruncă cigaretele pe și sub scările spitalului etc. Domnul Hegedus 
Ferenc susține ca răspuns la cele afirmate de către domnul Kelemen faptul că orice poate fi 
curățat de personalul angajat. 

Domnul Szigethy Kalman întreabă de ce nu au fost schimbate insulele de gunoi 
amenajate și distruse  de mai mult timp, deși acest aspect a fost semnalat de mai multe ori . 

Domnul director Zonda Balazs, la întrebările și observațiile consilierilor locali 
precizează faptul că zona parcurilor nu aparține Gosp Comului, ci doar drumurile, trotuarele și 
zonele de bloc, parcurile fiind întreținute de către primărie.  Referitor la insulele amenajate, 
acesta vor fi remediate în curând.         

Se trece la Capitolul B – 2.  „Întrebări și interpelări”, a luat cuvântul consilierul 
Kelemen Andrei, care  arată faptul că s-au purtat discuții cu domnul primar asupra renovării 
acoperișului foarte degradat al Policlinicii de pe str.Fabriciilor, care pune în pericol 
echipamentele mediciilor.Domnul primar susține că acesta este proprietatea Spitalului conform 
CF, dar vor srijini acest demers, alocând sume în acest sens.   

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

    
 

       PREŞEDINTE                SECRETAR                                   
              Kiss Levente -Csaba                                    Tóth Csilla Enikő 

 
 
 
 
 
 
 

Întocmit Mátyus Kálmán 
Serviciul Adm. Publ. Loc. 


