
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

                                             P R O C E S   V E R B A L   NR. 11/2020 
 

Încheiat azi 9 iulie 2020, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului 
Târgu Secuiesc, desfăşurată în grădina Primăriei municipiului Târgu Secuiesc. 

Convocarea consilierilor şi a invitaţilor s-a făcut de către domnul primar, cu Dispoziţia 
nr. 336/2020. 

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

Gyula, Kiss Levente Csaba, Lőrincz József, Kelemen Andrei, Szima Csaba, Gáspár Zsolt, Nagy-
Babos Tamás, Szilveszter Szabolcs, Cristea Mariana, Gál Elemér-László, Hegedüs Ferenc, Bartók 
Előd Huba, Ilyes Botond, Budău Ionuţ și Bejan András. Consilierii Gál Elemér László, Hegedüs 
Ferenc și Cristea Mariana au votat în format electronic.  
Ținând cont de Ordinul Prefectului jud.Covasna  nr. 127/25.06.2020, îndreptat prin Ordinul 
Prefectului jud.Covasna  nr.133/02.07.2020 privind constatarea încetării de drept înainte de 
expirarea duratei normale a mandatului de ales local a d-lui Szigethy Kálmán, consilier local în 
cadrul Consiliului Local al municipiului Tg.Secuiesc, județul Covasna,  comunicat la data de 6 iulie 
2020,  dl. Szigethy Kálmán, deși s-a prezentat la ședință, acesta nu are drept de vot, numărul 
consilierilor locali scăzând de la 19 la 18.  

Lipsesc consilierii Taierling Johann și Czipa Lóránd-Szabolcs. 
De asemenea la şedinţă mai participă: domnul primar Bokor Tiberiu, dl. Szöllősi 

Tamás, directorul SC Parcuri Industriale Târgu Secuiesc SRL, responsabilii sătești, şefii de 
compartimente și reprezentanţii mas-media. Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local sunt 
publice. 

Secretarul general al municipiului prezintă procesele verbale ale ședințelor anterioare 
nr. 4/05.03.2020, 5/13.03.2020, 6/27.03.2020, 7/24.04.2020, 8/21.05.2020, 9/12.06.2020 și 
5/25.06.2020.  Nefiind observaţii președintele de ședință supune la vot procesele verbale care au 
fost aprobate, cu 16 voturi pentru. (13 voturi directe și 3 voturi în format electronic). 

Se trece la prezentarea proiectului ordinii de zi de către domnul primar, Bokor Tiberiu. 
A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu 

Secuiesc  pe anul 2020 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțul contabil și a contul de profit și pierderi 

pe anul 2019, precum și raportului de audit ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-
SECUIESC S.R.L. 

3. 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 2020 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L 14/2020 privind  atribuirea în 
folosinţă gratuită a unor terenuri,  proprietatea municipiului Târgu Secuiesc, situate pe  strada 
Fortyogó,  pentru construirea de locuințe proprietate personală, în conformitate cu prevederile  
Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi complectările ulterioare 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 71/2019 privind aprobarea 
Acordului/Contractului Colectiv de Muncă la nivelul Primăriei municipiului Târgu Secuiesc 
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6. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie al unui teren–drum de 
acces, situat în str.Grădinii, municipiul Târgu Secuiesc 

7. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire patinoarului artificial din 
municipiul Târgu Secuiesc 

8. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare 
şi dezlipire teren în două loturi, situat în str. Fabricii nr.2 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE 
LOCUINTE INDIVIDUALE” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Fortyogó nr. 51-57 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEPOZIT SI 
CLADIRI ADMINISTRATIVE” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Gării nr. 93 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE 
LOCUINTE INDIVIDUALE” din municipiul Târgu Secuiesc, str. ABATOR nr. 84. 

12.  Proiect de hotărâre privind adoptarea Studiului de oportunitate privind modalitatea 
de gestiune a serviciului public de salubrizare activitățile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție 

13.  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 
funcţionarea serviciului public de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în municipiului Târgu 
Secuiesc și a Caietului de sarcini pentru modalitatea gestiunii serviciului public de deratizare, 
dezinsecţie şi dezinfecţie în municipiul Târgu Secuiesc 

14.  Proiect de hotărâre privind adoptarea Programului unitar de acțiuni al activității de 
deratizare, dezinsecție, dezinfecție în municipiul Târgu Secuiesc 

15.  Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 66/2018 privind aprobarea 
proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE 
MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - GRĂDINIŢA CSIPKERÓZSIKA şi a cheltuielilor legate de 
proiect 

16.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 85 / 2018 privind aprobarea 
proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE 
MUNICIPIULUI TG. SECUIESC -  GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK ELEK şi a cheltuielilor 
legate de proiect 

17.  Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr. 101 / 2018 privind aprobarea 
proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE 
MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – ŞCOALA JAKABOS ÖDÖN, LUNGA şi a cheltuielilor legate 
de proiect 

18.  Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 64/2018 privind aprobarea 
proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE 
MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – ȘCOALA CU CLASELE I-VIII TURÓCZI MÓZES şi a 
cheltuielilor legate de proiect 

B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Înrebări și interpelări 
Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu încă două proiecte de hotărâri și 

anume: Proiect de hotărâre cu privire la participarea la Programul privind sprijinirea eficienţei 
energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public și Proiect de 
hotărâre privind modificare H.C.L nr. 65/2017 privind stabilirea taxelor pentru serviciile oferite de 
către Baza Sportivă din municipiul Târgu Secuiesc. 

Supus la vot propunerea a fost acceptată cu 16 voturi pentru. (13 voturi directe și 3 
voturi în format electronic). 

Astfel ordinea de zi se prezintă în felul următor: 
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A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu 

Secuiesc  pe anul 2020 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțul contabil și a contul de profit și pierderi 

pe anul 2019, precum și raportului de audit ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-
SECUIESC S.R.L. 

3. 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 2020 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L 14/2020 privind  atribuirea în 
folosinţă gratuită a unor terenuri,  proprietatea municipiului Târgu Secuiesc, situate pe  strada 
Fortyogó,  pentru construirea de locuințe proprietate personală, în conformitate cu prevederile  
Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi complectările ulterioare 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 71/2019 privind aprobarea 
Acordului/Contractului Colectiv de Muncă la nivelul Primăriei municipiului Târgu Secuiesc 

6. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie al unui teren–drum de 
acces, situat în str.Grădinii, municipiul Târgu Secuiesc 

7. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire patinoarului artificial din 
municipiul Târgu Secuiesc 

8. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare 
şi dezlipire teren în două loturi, situat în str. Fabricii nr.2 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE 
LOCUINTE INDIVIDUALE” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Fortyogó nr. 51-57 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEPOZIT SI 
CLADIRI ADMINISTRATIVE” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Gării nr. 93 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE 
LOCUINTE INDIVIDUALE” din municipiul Târgu Secuiesc, str. ABATOR nr. 84. 

12.  Proiect de hotărâre privind adoptarea Studiului de oportunitate privind modalitatea 
de gestiune a serviciului public de salubrizare activitățile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție 

13.  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 
funcţionarea serviciului public de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în municipiului Târgu 
Secuiesc și a Caietului de sarcini pentru modalitatea gestiunii serviciului public de deratizare, 
dezinsecţie şi dezinfecţie în municipiul Târgu Secuiesc 

14.  Proiect de hotărâre privind adoptarea Programului unitar de acțiuni al activității de 
deratizare, dezinsecție, dezinfecție în municipiul Târgu Secuiesc 

15.  Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 66/2018 privind aprobarea 
proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE 
MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - GRĂDINIŢA CSIPKERÓZSIKA şi a cheltuielilor legate de 
proiect 

16.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 85 / 2018 privind aprobarea 
proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE 
MUNICIPIULUI TG. SECUIESC -  GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK ELEK şi a cheltuielilor 
legate de proiect 

17.  Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr. 101 / 2018 privind aprobarea 
proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE 
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MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – ŞCOALA JAKABOS ÖDÖN, LUNGA şi a cheltuielilor legate 
de proiect 

18.  Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 64/2018 privind aprobarea 
proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE 
MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – ȘCOALA CU CLASELE I-VIII TURÓCZI MÓZES şi a 
cheltuielilor legate de proiect 

19.  Proiect de hotărâre cu privire la participarea  la Programul privind sprijinirea 
eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public 

20.  și Proiect de hotărâre privind modificare H.C.L nr. 65/2017 privind stabilirea 
taxelor pentru serviciile oferite de către Baza Sportivă din municipiul Târgu Secuiesc 

B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Înrebări și interpelări 

Supus la vot, ordinea de zi a fost aceptată cu 16 voturi pentru. (13 voturi directe și 3 
voturi în format electronic). 
            La pct. 1 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2020.  
              Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2020,  
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 59/2020 privind rectificarea  bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2020,   cu 16 voturi pentru. (13 voturi directe și 3 voturi în 
format electronic). 
             La pct. 2 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea bilanțul contabil și a contul de profit și pierderi pe anul 2019, precum și raportului de 
audit ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 
 Sosește la ședință dl. consilier  Czipa Lóránd-Szabolcs, numărul consilierilor cu drept de vot 
fiind 17. 
          Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea bilanțul contabil și a contul de profit și pierderi pe anul 2019, precum și 
raportului de audit ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L,  Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 60/2020, privind aprobarea bilanțul contabil și a contul de 
profit și pierderi pe anul 2019, precum și raportului de audit ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE 
TÂRGU-SECUIESC S.R.L, cu 16 voturi pentru și o abținere –Gál Elemér.(14 voturi directe și 3 
voturi în format electronic). 
              La pct. 3 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 2020. 
              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 2020, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 61/2020, 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 2020, cu 17 voturi pentru. (14 voturi directe și 3 voturi 
în format electronic). 

Sosește la ședință dl. consilier  Taierling Johann, numărul consilierilor cu drept de vot fiind 
18. 
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             La pct. 4 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea H.C.L 14/2020 privind  atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri,  proprietatea 
municipiului Târgu Secuiesc, situate pe  strada Fortyogó,  pentru construirea de locuințe proprietate 
personală, în conformitate cu prevederile  Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi 
complectările ulterioare. 

              Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea H.C.L 14/2020 privind  atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri,  
proprietatea municipiului Târgu Secuiesc, situate pe  strada Fortyogó,  pentru construirea de locuințe 
proprietate personală, în conformitate cu prevederile  Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările 
şi complectările ulterioare, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 62/2020, privind 
modificarea H.C.L 14/2020 privind  atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri,  proprietatea 
municipiului Târgu Secuiesc, situate pe  strada Fortyogó,  pentru construirea de locuințe proprietate 
personală, în conformitate cu prevederile  Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi 
complectările ulterioare,  cu 18 voturi pentru. (15 voturi directe și 3 voturi în format electronic). 

             La pct. 5 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea HCL 71/2019 privind aprobarea Acordului/Contractului Colectiv de Muncă la nivelul 
Primăriei municipiului Târgu Secuiesc. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea HCL 71/2019 privind aprobarea Acordului/Contractului Colectiv de 
Muncă la nivelul Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea 
nr. 63/2020, privind modificarea HCL 71/2019 privind aprobarea Acordului/Contractului Colectiv 
de Muncă la nivelul Primăriei municipiului Târgu Secuiesc,  cu 18 voturi pentru. (15 voturi directe 
și 3 voturi în format electronic). 
              La pct. 6 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
acceptarea ofertei de donaţie al unui teren–drum de acces, situat în str.Grădinii, municipiul Târgu 
Secuiesc. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie al unui teren–drum de acces, situat în str.Grădinii, 
municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 64/2020, privind 
acceptarea ofertei de donaţie al unui teren–drum de acces, situat în str.Grădinii, municipiul Târgu 
Secuiesc,  cu 18 voturi pentru. (15 voturi directe și 3 voturi în format electronic). 
              La pct. 7 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
atribuirea de denumire patinoarului artificial din municipiul Târgu Secuiesc. 

Dl. Taierling Johann întreabă din ce considerente au ales numele de Deme László. 
Dl. Kelemen Andrei arată că dl. Deme László a fost jucător de hochei care a câștigat cu 

echipă mai multe campionate. 
Dl. Taierling Johann întreabă de cine a fost susținută această denumire și arată că nu aduce 

aminte ca Consiliul loal să fi votat în acest sens. 
Dl. primar arată că a existat o singură propunere iar comisia de specialitate a avizat 

favorabil proiectul de hotărâre, acesta primind și avizul Comisiei de atribuiri de denumiri al 
Județului Covasna. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind atribuirea de denumire patinoarului artificial din municipiul Târgu Secuiesc, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 65/2020, privind atribuirea de denumire patinoarului 
artificial din municipiul Târgu Secuiesc,  cu 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Taierling Johann) și 
2 abțineri (Szima Csaba, Czipa Lóránd-Szabolcs.) 
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               La pct. 8 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. Fabricii nr.2.  

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. Fabricii nr.2, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 66/2020, privind 
însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire teren în două loturi, situat în 
str. Fabricii nr.2,  cu 17 voturi pentru și o abținere (Taierling Johann). 
               La pct. 9 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINTE INDIVIDUALE” din municipiul Târgu 
Secuiesc, str. Fortyogó nr. 51-57.  

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINTE INDIVIDUALE” din 
municipiul Târgu Secuiesc, str. Fortyogó nr. 51-57, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
67/2020, aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINTE INDIVIDUALE” din 
municipiul Târgu Secuiesc, str. Fortyogó nr. 51-57, cu 18 voturi pentru. (15 voturi directe și 3 
voturi în format electronic). 
             La pct. 10 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEPOZIT SI CLADIRI ADMINISTRATIVE” din 
municipiul Târgu Secuiesc, str. Gării nr. 93.  

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEPOZIT SI CLADIRI 
ADMINISTRATIVE” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Gării nr. 93, Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr. 68/2020, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEPOZIT SI 
CLADIRI ADMINISTRATIVE” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Gării nr. 93, cu 18 voturi 
pentru. (15 voturi directe și 3 voturi în format electronic). 
               La pct. 11 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINTE INDIVIDUALE” din municipiul 
Târgu Secuiesc, str. ABATOR nr. 84. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINTE INDIVIDUALE” 
din municipiul Târgu Secuiesc, str. ABATOR nr. 84,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea 
nr. 69/2020, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINTE 
INDIVIDUALE” din municipiul Târgu Secuiesc, str. ABATOR nr. 84, cu 18 voturi pentru. (15 
voturi directe și 3 voturi în format electronic). 
               La pct. 12 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
adoptarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de 
salubrizare activitățile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind adoptarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului 
public de salubrizare activitățile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție,  Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr. 70/2020, privind adoptarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de 
gestiune a serviciului public de salubrizare activitățile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție, cu 17 
voturi pentru și o abținere (Czipa Lóránd-Szabolcs). (15 voturi directe și 3 voturi în format 
electronic). 
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               La pct. 13 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire 
la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea serviciului public de deratizare, 
dezinsecţie şi dezinfecţie în municipiului Târgu Secuiesc și a Caietului de sarcini pentru 
modalitatea gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în municipiul Târgu 
Secuiesc. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea serviciului 
public de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în municipiului Târgu Secuiesc și a Caietului de 
sarcini pentru modalitatea gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în 
municipiul Târgu Secuiesc,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 71/2020, cu privire la 
aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea serviciului public de deratizare, 
dezinsecţie şi dezinfecţie în municipiului Târgu Secuiesc și a Caietului de sarcini pentru 
modalitatea gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în municipiul Târgu 
Secuiesc, cu 17 voturi pentru și o abținere (Czipa Lóránd-Szabolcs). (15 voturi directe și 3 voturi în 
format electronic). 
               La pct. 14 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
adoptarea Programului unitar de acțiuni al activității de deratizare, dezinsecție, dezinfecție în 
municipiul Târgu Secuiesc. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind adoptarea Programului unitar de acțiuni al activității de deratizare, dezinsecție, 
dezinfecție în municipiul Târgu Secuiesc,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 72/2020, 
privind adoptarea Programului unitar de acțiuni al activității de deratizare, dezinsecție, dezinfecție 
în municipiul Târgu Secuiesc, cu 17 voturi pentru și o abținere (Czipa Lóránd-Szabolcs). (15 voturi 
directe și 3 voturi în format electronic). 
               La pct. 15 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea H.C.L nr. 66/2018 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI 
ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - 
GRĂDINIŢA CSIPKERÓZSIKA şi a cheltuielilor legate de proiect. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 66/2018 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA 
EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. 
SECUIESC - GRĂDINIŢA CSIPKERÓZSIKA şi a cheltuielilor legate de proiect,  Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 73/2020, privind modificarea H.C.L nr. 66/2018 privind aprobarea 
proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE 
MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - GRĂDINIŢA CSIPKERÓZSIKA şi a cheltuielilor legate de 
proiect, cu 18 voturi pentru. (15 voturi directe și 3 voturi în format electronic). 
               La pct. 16 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea HCL nr. 85 / 2018 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI 
ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC -  
GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK ELEK şi a cheltuielilor legate de proiect. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea HCL nr. 85 / 2018 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA 
EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. 
SECUIESC -  GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK ELEK şi a cheltuielilor legate de proiect,  
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 74/2020, privind modificarea HCL nr. 85 / 2018 
privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR 
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APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC -  GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK 
ELEK şi a cheltuielilor legate de proiect, cu 18 voturi pentru. (15 voturi directe și 3 voturi în format 
electronic). 
               La pct. 17 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind  
modificarea HCL nr. 101 / 2018 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI 
ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – 
ŞCOALA JAKABOS ÖDÖN, LUNGA şi a cheltuielilor legate de proiect. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind  modificarea HCL nr. 101 / 2018 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA 
EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. 
SECUIESC – ŞCOALA JAKABOS ÖDÖN, LUNGA şi a cheltuielilor legate de proiect,  Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 75/2020, privind  modificarea HCL nr. 101 / 2018 privind 
aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR 
APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – ŞCOALA JAKABOS ÖDÖN, LUNGA 
şi a cheltuielilor legate de proiect, cu 18 voturi pentru. (15 voturi directe și 3 voturi în format 
electronic). 
               La pct. 18 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea H.C.L nr. 64/2018 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI 
ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – 
ȘCOALA CU CLASELE I-VIII TURÓCZI MÓZES şi a cheltuielilor legate de proiect. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 64/2018 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA 
EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. 
SECUIESC – ȘCOALA CU CLASELE I-VIII TURÓCZI MÓZES şi a cheltuielilor legate de 
proiect,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 76/2020, privind modificarea H.C.L nr. 
64/2018 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A 
CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – ȘCOALA CU CLASELE 
I-VIII TURÓCZI MÓZES şi a cheltuielilor legate de proiect, cu 18 voturi pentru. (15 voturi directe 
și 3 voturi în format electronic). 
               La pct. 19 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire 
la participarea  la Programul privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a 
energiei în infrastructura de iluminat public. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la participarea  la Programul privind sprijinirea eficienţei energetice şi a 
gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public,  Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 77/2020, cu privire la participarea  la Programul privind sprijinirea eficienţei 
energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, cu 18 voturi 
pentru. (15 voturi directe și 3 voturi în format electronic). 
               La pct. 20 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificare H.C.L nr. 65/2017 privind stabilirea taxelor pentru serviciile oferite de către Baza 
Sportivă din municipiul Târgu Secuiesc. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificare H.C.L nr. 65/2017 privind stabilirea taxelor pentru serviciile oferite de 
către Baza Sportivă din municipiul Târgu Secuiesc,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
7869/2020, privind modificare H.C.L nr. 65/2017 privind stabilirea taxelor pentru serviciile oferite 
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de către Baza Sportivă din municipiul Târgu Secuiesc, cu 18 voturi pentru. (15 voturi directe și 3 
voturi în format electronic). 

La Capitolul B – 1.  „Întrebări și interpelări”, au luat cuvântul consilierii: 
Dl. Kelemen Andrei arată că din suma obținută de la Consiliul local și Consiliul Județean 

vor achiziționa echipamente de protecție pentru Spitalul municipal. Scopul este să folosească 
această sumă în mod cât mai eficient. Secția de chirurgie este închisă la ora actuală din cauza 
infectării a 2 medici cu Covid-19. Ambii medici au fost externați, la unul dintre ei boala a evoluat 
cu simptome mai severe. În ceea ce privește pandemia arată că este îngrijorător numărul de noi 
infectări zilnice, se poate aștepta ca România să fie considerată țară cu focar. Atrage atenția 
locuitorilor să respecte în continuare măsurile de restricție impuse de autorități. 

Dl. Molnár Zoltán întreabă dacă soluția utilizată pentru dezinsecție este otrăvitor pentru 
familiile de albine. Deasemenea arată că pe clădirea casei de cultură din Lunga nu există montat 
paratrăznet și întreabă dacă legislația actuală prevede obligativitatea de a monta. 

Dl. primar arată că dezinsecția se va efectua de către o societate specializată iar locuitorii 
vor fi înștiințați cu câteva zile înainte de a începe dezinsecția. Vor încerca să termine cât mai repede 
cu această dezinsecție, anul acesta deși costă mai mult, dezinsecția se va realiza din avion pe o 
suprafață de cca 700 de ha. În satul Lunga casa de cultură amenajată corespunde unei case de locuit 
ca atare nu necesită montarea de paratrăznet.   

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

 
 
      PREŞEDINTE                    SECRETAR GENERAL                   
    Bejan András                                                Tóth Csilla Enikő 
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Comp. Adm. Publ. Loc. 


