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P R O C E S   V E R B A L   NR. 12/2020 

 
Încheiat astăzi, 6 august 2020, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului local al 

municipiului Târgu Secuiesc, desfăşurată online cu ajutorul aplicației Whatsapp, respectând 
restricționarea pentru participarea unui număr mare de persoane, cu invitarea reprezentanților mass media 
pentru a asigura publicitatea ședinței. 

Convocarea consilierilor şi a invitaţilor s-a făcut de către domnul primar, cu Dispoziţia nr. 
364/2020. 

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. 

Din 18 consilieri convocaţi, s-au logat în grupul online” Consiliul local Târgu Secuiesc” creat 
cu ajutorul aplicației whatsapp 15 consilieri local: Fejér Melinda, Czipa Lóránd-Szabolcs, Szima Csaba,  
Kelemen Andrei, Bartók Előd Huba, Szilveszter Szabolcs, Gál Elemér-László, Derzsi Gyula, Cristea 
Mariana, Ilyes Botond, Budău Ionuţ, Bejan András, Kiss Levente Csaba, Taierling Johann și Gáspár 
Zsolt. 

Au lipsit din grup consilierii Hegedüs Ferenc, Nagy-Babos Tamás și Lőrincz József însă 
aceștia au semnalat faptul că vor vota electronic prin sms. 

De asemenea în grupul ”Consiliul local Târgu Secuiesc” mai sunt prezenți:  domnul primar 
Bokor Tiberiu , reprezentanții mass media, dra  Kolumbán Boglárka, únlocuitorul secretarului general al 
mun. Târgu Secuiesc, responsabilii sătești, şefii de compartimente. 
                   Se trece la prezentarea proiectului ordinii de zi de către domnul primar, Bokor Tiberiu, care se 
prezintă în felul următor:  

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 cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică  și nevoi proprii al 

masei lemnose pe picior  provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de 
pornire a licitaţiei 

3. Proiect de hotărâre privind instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii de anulare 
a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate 
bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Târgu Secuiesc 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L nr. 162/2009 privind delegarea 
gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către  S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. - 
Sf. Gheorghe 

Supus la vot, proiectul ordinii de zi a fost acceptată cu 14 voturi pentru. Dl. Taierling Johann nu 
a votat. 

           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. 79/2020 privind rectificarea  bugetului general al municipiului  
Târgu Secuiesc  pe anul 2020 cu 17 voturi pentru (14 voturi exprimate prin aplicația Whatsapp și 3 voturi  
exprimate prin sms).  Dl. Taierling Johann nu a votat. 

 
           La pct. 2 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 

aprobarea vânzării prin licitaţie publică  și nevoi proprii al masei lemnose pe picior  provenind din 
fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei. 
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           Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică  și nevoi proprii al masei lemnose pe picior  
provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei,  
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 80/2020  cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie 
publică  și nevoi proprii al masei lemnose pe picior  provenind din fondul forestier proprietatea 
municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei, cu 18 voturi pentru (15 voturi exprimate prin 
aplicația whatsapp și 3 voturi exprimate prin sms. 

           La pct. 3  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor 
bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili 
de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Târgu Secuiesc. 

 Dl. Ilyés Botond întreabă cine va beneficia de anularea dobânzilor și dacă se aplică la nivel 
național această procedură. 

 Dl primar arată că beneficiarii sunt cei care cor solicita această posibilitate și vor plăti taxele 
și impozitele pâna la data de 15 noiembrie 2020. Există legislație care oferă posibilitatea dar nu și 
obligativitatea aplicării procedurii. 

           Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente 
obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către 
contribuabili de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr. 81/2020  privind instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii de anulare a 
accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate 
bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Târgu Secuiesc, 
cu 18 voturi pentru (15 voturi exprimate prin aplicația whatsapp și 3 voturi exprimate prin sms. 

           La pct. 4 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea și completarea H.C.L nr. 162/2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu 
apă şi de canalizare către  S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. - Sf. Gheorghe. 

           Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L nr. 162/2009 privind delegarea gestiunii serviciului 
de alimentare cu apă şi de canalizare către  S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. - Sf. Gheorghe,  
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 82/2020  privind modificarea și completarea H.C.L nr. 
162/2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către  S.C. 
GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. - Sf. Gheorghe, cu 18 voturi pentru (15 voturi exprimate prin 
aplicația whatsapp și 3 voturi exprimate prin sms. 

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

 
        PREŞEDINTE                             PENTRU SECRETAR GENERAL                   
        Bejan András                                                               Kolumbán Boglárka 
  
 
 
 

 

Întocmit: Mátyus Kálmán 
Comp. Adm. Publ. Loc. 


