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P R O C E S   V E R B A L   NR. 13/2020 

 
Încheiat astăzi, 28 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. 
370/2020. 

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 17 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, Lőrincz József, Kiss Levente Csaba, Nagy-Babos 
Tamás, Taierling Johann și Gáspár Zsolt. 

A lipsit din grup domnul consilier Hegedüs Ferenc, însă acesta a semnalat faptul că va vota 
electronic prin sms. 

De asemenea în grupul ”Consiliul local Târgu Secuiesc” mai sunt prezenți:  domnul primar 
Bokor Tiberiu, Tóth Csilla Enikő secretarul general al municipiului, reprezentanții mass media, 
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 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al 

municipiului  Târgu Secuiesc pe trimestrul II /2020 
3. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei  erori materiale strecurată în  H.C.L. nr. 79/2020 

privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2020 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  prelungirii duratei unor contracte de închiriere pentru 

spațiile cu destinație de locuință proprietatea privată a statului sau proprietatea publică / privată a 
municipiului Târgu Secuiesc și aflate în administrarea  S.C Gosp-Com S.R.L Târgu Secuiesc 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L nr. 53/2017 privind aprobarea 
Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor aflate pe 
domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației juridice și  identificării unui 
teren situat în intravilanul municipiului Târgu Secuiesc şi înscriera  acestuia în cartea funciară, din 
proprietatea Statului Român în proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc 

7. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea proiectului REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI 
DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC APOR PÉTER DIN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 

8. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV pentru  aprobarea aderării 
unor comune  și pentru aprobarea proiectului actului adițional nr.9 la Statut, respectiv a modelului Actului 
Constitutiv și al Statutului actualizat 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr.65/2020 privind atribuirea de denumire 
patinoarului artificial din municipiul Târgu Secuiesc 

10. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi 
alipire două parcele situate în municipiul Târgu Secuiesc ,strada Fabricii nr. 2 
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11. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar 
familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă 

Supus la vot, proiectul ordinii de zi a fost acceptată cu 18 voturi pentru. 
           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. 83/2020 privind rectificarea  bugetului general al municipiului  
Târgu Secuiesc  pe anul 2020 cu 18 voturi pentru (17 voturi exprimate prin aplicația Whatsapp și 1 vot  
exprimat prin sms). 

           La pct. 2 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc pe trimestrul II 
/2020. 

           Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc pe 
trimestrul II /2020,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 84/2020  privind aprobarea contului 
de execuţie a bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc pe trimestrul II /2020, cu 13 voturi 
pentru, 4 voturi împotrivă (Czipa Lóránd-Szabolcs, Szima Csaba, Taierling Johann, Ilyés Botond) și o 
abținere (Gál Elemér László), (17 voturi exprimate prin aplicația Whatsapp și 1 vot  exprimat prin sms) 

           La pct. 3  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
îndreptarea unei  erori materiale strecurată în  H.C.L. nr. 79/2020 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 îndreptarea unei  erori materiale strecurată în  H.C.L. nr. 79/2020 privind rectificarea  
bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2020, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 85/2020  privind îndreptarea unei  erori materiale strecurată în  H.C.L. nr. 79/2020 
privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2020, cu 18 voturi pentru 
(17 voturi exprimate prin aplicația Whatsapp și 1 vot  exprimat prin sms). 

           La pct. 4 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea  prelungirii duratei unor contracte de închiriere pentru spațiile cu destinație de locuință 
proprietatea privată a statului sau proprietatea publică / privată a municipiului Târgu Secuiesc și aflate în 
administrarea  S.C Gosp-Com S.R.L Târgu Secuiesc. 

           Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea  prelungirii duratei unor contracte de închiriere pentru spațiile cu destinație de 
locuință proprietatea privată a statului sau proprietatea publică / privată a municipiului Târgu Secuiesc și 
aflate în administrarea  S.C Gosp-Com S.R.L Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea 
nr. 86/2020  privind aprobarea  prelungirii duratei unor contracte de închiriere pentru spațiile cu 
destinație de locuință proprietatea privată a statului sau proprietatea publică / privată a municipiului 
Târgu Secuiesc și aflate în administrarea  S.C Gosp-Com S.R.L Târgu Secuiesc, cu 16 voturi pentru și 2 
abțineri (Gál Elemér László, Taierling Johann), (17 voturi exprimate prin aplicația Whatsapp și 1 vot  
exprimat prin sms). 

           La pct. 5  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea și completarea H.C.L nr. 53/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al 
sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor aflate pe domeniul public al municipiului 
Târgu Secuiesc. 

Dl. Gál Elemér László întreabă dacă această modificare este neapărat necesar. 
Dl. Szilveszter Szabolcs arată că da, deoarece din cauza pandemiei așa este corect față de cei 

care au achiziționat abonamente pentru parcarea cu plată. 
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Dl. Gál Elemér László arată că a vrut să întrebe membrii comisiei de specialitate despre ce 
avantaje asigură mofificarea regulamentului. 

Dl primar arată că este vorba despre faptul că cei care au achiziționat abonament pentru 
parcarea cu plată, în cursul anului viitor vor plăti mai puțin.  

           Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L nr. 53/2017 privind aprobarea Regulamentului de 
funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor aflate pe domeniul public al 
municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 87/2020  privind 
modificarea și completarea H.C.L nr. 53/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al 
sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor aflate pe domeniul public al municipiului 
Târgu Secuiesc, cu 18 voturi pentru (17 voturi exprimate prin aplicația Whatsapp și 1 vot  exprimat prin 
sms). 

           La pct. 6  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea reglementării situației juridice și  identificării unui teren situat în intravilanul municipiului 
Târgu Secuiesc şi înscriera  acestuia în cartea funciară, din proprietatea Statului Român în proprietatea 
publică a municipiului Târgu Secuiesc. 

           Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea reglementării situației juridice și  identificării unui teren situat în intravilanul 
municipiului Târgu Secuiesc şi înscriera  acestuia în cartea funciară, din proprietatea Statului Român în 
proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
88/2020  privind aprobarea reglementării situației juridice și  identificării unui teren situat în intravilanul 
municipiului Târgu Secuiesc şi înscriera  acestuia în cartea funciară, din proprietatea Statului Român în 
proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc, cu 18 voturi pentru (17 voturi exprimate prin 
aplicația Whatsapp și 1 vot  exprimat prin sms). 

           La pct. 7  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre cu privire la  
aprobarea proiectului REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC 
APOR PÉTER DIN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC. 

           Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la  aprobarea proiectului REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA 
LICEULUI TEHNOLOGIC APOR PÉTER DIN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 89/2020  cu privire la  aprobarea proiectului REABILITAREA, 
EXTINDEREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC APOR PÉTER DIN MUNICIPIUL TÂRGU 
SECUIESC, cu 18 voturi pentru (17 voturi exprimate prin aplicația Whatsapp și 1 vot  exprimat prin 
sms). 

           La pct. 8  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
mandatarea reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV pentru  aprobarea aderării unor comune  și pentru aprobarea 
proiectului actului adițional nr.9 la Statut, respectiv a modelului Actului Constitutiv și al Statutului 
actualizat. 

           Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV pentru  aprobarea aderării unor comune  și 
pentru aprobarea proiectului actului adițional nr.9 la Statut, respectiv a modelului Actului Constitutiv și 
al Statutului actualizat, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 90/2020  privind mandatarea 
reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „AQUACOV pentru  aprobarea aderării unor comune  și pentru aprobarea proiectului 
actului adițional nr.9 la Statut, respectiv a modelului Actului Constitutiv și al Statutului actualizat, cu 18 
voturi pentru (17 voturi exprimate prin aplicația Whatsapp și 1 vot  exprimat prin sms). 
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           La pct. 9  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea H.C.L nr.65/2020 privind atribuirea de denumire patinoarului artificial din municipiul Târgu 
Secuiesc. 

           Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea H.C.L nr.65/2020 privind atribuirea de denumire patinoarului artificial din 
municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 91/2020  privind modificarea 
H.C.L nr.65/2020 privind atribuirea de denumire patinoarului artificial din municipiul Târgu Secuiesc, 
cu 17 voturi pentru și o abținere (Taierling Johann), (17 voturi exprimate prin aplicația Whatsapp și 1 vot  
exprimat prin sms). 

           La pct. 10  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire două parcele situate în municipiul 
Târgu Secuiesc ,strada Fabricii nr. 2. 

           Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire două parcele situate 
în municipiul Târgu Secuiesc ,strada Fabricii nr. 2, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
92/2020  privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire două parcele situate 
în municipiul Târgu Secuiesc ,strada Fabricii nr. 2, cu 18 voturi pentru (17 voturi exprimate prin 
aplicația Whatsapp și 1 vot  exprimat prin sms). 

           La pct. 11  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, privind aprobarea  Metodologiei de 
acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă. 

           Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea  Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata 
serviciilor oferite de bonă, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 85/2020  privind aprobarea  
Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, cu 18 
voturi pentru (17 voturi exprimate prin aplicația Whatsapp și 1 vot  exprimat prin sms). 

           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 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

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


