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                                             P R O C E S   V E R B A L   NR. 9/2019 
 

Încheiat azi 18 iulie 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. 301/2019. 

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 18 consilieri convocaţi, sunt prezenţi 16: Fejér Melinda, Szigethy Kálmán, 

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

Lipsesc nemotivat consilierii:. Taierling Johann, Cristea Mariana. 
De asemenea la şedinţă mai participă: domnul primar Bokor Tiberiu, dl. Zonda 

Balázs, directorul SC Gosp Com 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.8 
/27.06.2019.  Nefiind observaţii președintele de ședință supune la vot procesUL verbal care a 
fost aprobată, cu 16 voturi pentru.  
                      După aceste formalităţi s-a trecut la prezentarea proiectului ordinii de zi de către 
domnul primar, Bokor Tiberiu,  astfel  

A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 

1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului  general  al municipiului  
Târgu Secuiesc  pe anul 2019 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Caietului de sarcini pentru delegarea prin 
concesiune a serviciului de iluminat public și a Regulamentului serviciului de iluminat public 
din municipiul Târgu Secuiesc 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului/Contractului Colectiv de Muncă 
la nivelul Primăriei municipiului Târgu Secuiesc 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului  bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, însușit  prin H.C.L nr. 
57/11.09.2001, aprobat prin H.G.nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului 
Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna , cu 
modificările și completările ulterioare 

 
B.Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 

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

 
Astfel ordinea de zi se prezintă în felul următor: 

A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
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1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului  general  al municipiului  
Târgu Secuiesc  pe anul 2019 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Caietului de sarcini pentru delegarea prin 
concesiune a serviciului de iluminat public și a Regulamentului serviciului de 
iluminat public din municipiul Târgu Secuiesc 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului/Contractului Colectiv de Muncă la 
nivelul Primăriei municipiului Târgu Secuiesc 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului  bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, însușit  prin H.C.L nr. 
57/11.09.2001, aprobat prin H.G.nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al 
judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul 
Covasna , cu modificările și completările ulterioare 

 
A. 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 16 voturi 
pentru. 

 
 La pct. 1 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
rectificarea bugetului  general  al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2019.  
 Astfel  la venituri va fi de  173.580 lei din care sectiunea de functionare  55.100lei, 
secțiunea de dezvoltare 228.680 lei,   la cheltuieli va fi  173.580  lei , din care sectiunea de 
functionare  55.100 lei , secțiunea de dezvoltare      228.680 lei. Modificările principale ale 
bugetului sunt necesare pentru achiziționarea unui nou autoturism, dotarea parcului Wegener cu 
o WC corespunzător, reabilitarea stațiilor de autobus existente, pentru cofinanțarea proiectului 
de construire al noului grădinițe și pentru care s-a semnat contractul de finanțare,  reabilitare 
policlinicii și pentru achiziționarea unor automate de parcări .    
 Solicitând cuvântul domnul consilier Szigethy Kálmán consideră faptul că în locul reînoirii 
stațiilor de autobus existente, ar fi oportun înființarea de noi stații de autobuse, întrucât există 
mai mult puncte ale orașului, unde deși nu există semnalat și amenajat stații de autobusuri, 
autobusele în tranzit totuși staționează în acele locuri ilegale. Domnul primar Bokor Tiberiu ca 
răspuns , precizează faptul că numai 7 stații de autobusuri sunt pe proprietatea municipiului și 
de care poate dispune, celelate locuri se află pe drumuri naționale sau sunt parcări private ale 
unor firme ,de ex EL –CO SA, iar avizele se dau de către Poliția rutieră , Consiliul Județean 
Covasna sau din București și numai în condițiile specifice în care există pe partea carosabilă loc 
suficient.  
 De asemenea, domnul Hegedüs Ferenc propune sesizarea firmelor de autobus care 
staționează ilegal să –și facă demersurile necesare pentru a obține avizele necesare pentru 
intrarea în legalitate.  
 La acest punct al ordinii de zi  a mai luat cuvântul domnul Kiss Levente Csaba, întrebând 
pe domnul primar din ce materiale vor fi reabilitate stațiile de autobus, la care domnul primar 
răspunde că din lemn precum și domnul Ilyes Botond, subliniează faptul că în fața Liceului 
Gabor Aron , între orlee 15,00 -16,00 toate parcările sunt ocupate cu autobuse care fac curse la 
satele, localitățile din zonă. 
 La cererea consileiri locali, domnul primar promite că la ședința următoare va inivta pe 
comisarul șef al Poliției mun.Târgu Secueisc, domnul Dr.Popa Florin.  
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Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 

proiectul de  hotărâre cu privire la,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 69/2019, cu 
privire la rectificarea bugetului  general  al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2019,  cu 16 
voturi pentru. 
                La pct. 2 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre 
pentru aprobarea Caietului de sarcini pentru delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat 
public și a Regulamentului serviciului de iluminat public din municipiul Târgu Secuiesc, iar 
doamna Antal Emoke, administratorul public prezintă în scurt condițiile înscrise în caietul de 
sarcini.  
            Dl. Szigethy Kalmán, luând cuvântul asupra proiectului de hotărâre, ca membru în 
comisia economică, buget și juridică, specifică că s-a discutat în comisie faptul că la caietul de 
sarcini să fie anexată partea din studiul de oportunitate care prevede valoarea estimată a 
concesionării serviciului.  

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de  hotărâre cu amendamentele propuse de comisa economică, buget și juridică , Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 70/2019, pentru aprobarea Caietului de sarcini pentru delegarea 
prin concesiune a serviciului de iluminat public și a Regulamentului serviciului de iluminat 
public din municipiul Târgu Secuiesc,  cu 16 voturi pentru. 
            La pct. 3 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Acordului/Contractului Colectiv de Muncă la nivelul Primăriei municipiului Târgu 
Secuiesc.  
          Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind  aprobarea Acordului/Contractului Colectiv de Muncă la nivelul Primăriei 
municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 71/2019, privind 
aprobarea Acordului/Contractului Colectiv de Muncă la nivelul Primăriei municipiului Târgu 
Secuiesc, cu 16 voturi pentru . 
           La pct. 4 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea și completarea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
municipiului Târgu Secuiesc, însușit  prin H.C.L nr. 57/11.09.2001, aprobat prin H.G.nr. 
975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, 
oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna , cu modificările și completările ulterioare. 
               Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului  bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, însușit  prin H.C.L nr. 57/11.09.2001, aprobat 
prin H.G.nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna , cu modificările și completările 
ulterioare,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 72/2019, privind modificarea și 
completarea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Târgu 
Secuiesc, însușit  prin H.C.L nr. 57/11.09.2001, aprobat prin H.G.nr. 975/2002 privind atestarea 
domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din 
judeţul Covasna, cu modificările și completările ulterioare, cu 16 voturi pentru. 

Se trece la Capitolul B – 1. Diverse –„Informarea lunară a directorului SC 
Gosp Com SRL” și sa dat cuvântul dl.-ui Zonda Balázs, directorul SC Gosp Com SRL să 
prezinte informarea lunară despre activitatea agentului economic. 

Pe marginea informării  au luat cuvântul consilierii locali: Bejan András, Hegedüs 
Ferenc, Szigethy Kálmán. 
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Luând cuvântul  domnul Bejan  reproșează faptul că la intrarea orașului, la Petrom , 

precum și pe str.Nicolae Bălcescu sunt amplasate pentru strângerea de îmbrăcăminte containere 
Caritas, iar în jurul acestora, pe pământ zile întregi zac îmbrăcăminte și propune strângerea 
acestora de către  Gosp Com SRL. Domnul Szigethy Kalman și Zonda Balazs sunt  de acord cu 
această propunere, subliniând însă că cei de la Caritas ar trebui să aibă grijă de containerele sale. 
Domnul Szigethy propune și  sesizarea concomitentă al Caritasului.   

Domnul Hegedus Ferenc, întreabă despre două aspecte, primul de ce sunt pline cele 
două containere de gunoi în parcarea de pe lângă clădire fostei cazarme și de ce nu  sunt golite 
zilnic, cine  folosește acele containere. A doua dacă funcționează  mașina de măturat recent 
cumpărată.  

Zonda Balazs afirmă faptul că containerele sunt golite zilnic, există firme din 
apropierea acestuia,  care neavând suficient spațiu de depozitare a gunoiului , își aruncă gunoiul 
în aceste containere, dar există și mașini ăn tranzit care lasă acolo gunoiul. Zonda a  și notificat 
Poliția locală de a vine în sprijin pentru rezolvarea acestei probleme frecvente, dar nu a primit 
nici un răspuns. De asemenea, precizează că se folosește zilnic mașina de măturat. Domnul 
primar solicită domnului director Zonda Balazs o listă cu firmele care au contract cu SC GOSP 
COM SRL pentru  a lua măsuri pentru rezlvarea problemei ivite la containerele de la clădirea 
fostei cazarme. 

 Se trece la Capitolul B – 2.  „Întrebări și interpelări”, nu a luat cuvântul nici un 
consilier local. Secretarul general va trimite prin email un extras  al codului administrativ 
consilierilor locali. 

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

    
   PREŞEDINTE                     SECRETAR GENERAL                   

   Kiss Levente -Csaba                                    Tóth Csilla Enikő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


