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P R O C E S   V E R B A L   NR. 15/2020 
 

Încheiat astăzi, 23 septembrie 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. 
393/2020. 

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 16 consilieri local: Fejér Melinda, Czipa Lóránd-Szabolcs, Szima Csaba,  
Kelemen Andrei, Bartók Előd Huba, Szilveszter Szabolcs, Gál Elemér-László, Derzsi Gyula, 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 și dna Cristea Mariana, 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, 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 înființării  “Serviciului Public Local Târgu Secuiesc” 
3. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă a terenului aflat în proprietatea 

privată a municipiului Târgu Secuiesc, str. Fortyogó, înscris în C.F nr.29357 Tg. Secuiesc, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.14/2020, modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 62/2020 

4. Proiect de hotărâre cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Fundația Creștină 
Diakonia, pentru implementarea proiectului Centru Educațional/Școală după școală în municipiul Târgu 
Secuiesc 

5. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Târgu Secuiesc 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINTE 

INDIVIDUALE” din municipiul Târgu Secuiesc, str. TANCSICS MIHALY nr. 13 și nr.16. 
Supus la vot, proiectul ordinii de zi a fost acceptată cu 17 voturi pentru și o abținere (Czipa 

Lóránd-Szabolcs). 
           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. 95/2020 privind rectificarea  bugetului general al municipiului  
Târgu Secuiesc  pe anul 2020 cu 16 voturi pentru și 2 abțineri (Ilyes Botond și Taierling Johann) (16 
voturi exprimate prin aplicația Whatsapp și 2 voturi  exprimate prin sms). 

Dl. Ilyés Botond întrebă de ce se modifică bugetul local în ultima clipă și de ce nu se ține 
ședința consiliului după alegerile locale. 

Dl primar arată că au primit de la Guvern suma de 3,2 milioane de lei care trebuia inclusă în 
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bugetul local. Arată deasemenea că materialul ședinței ar fi trebuit citit și întreabă ce trebuia să facă cu 
suma respectivă, să returneze. 

Dl. Ilyés Botond întreabă dacă exită un termen linită până când trebuia acceptată suma 
respectivă. Întreabă deasemenea dacă nu se putea accepta și în cursul săptămânii viitoare. 

Dl. primar roagă pe domnul consilier Ilyés Botond să nu mai adreseze întrebări inutile și să 
voteze cum crede de cuviință. 

Dl. Ilyés Botond arată că fiind vorba de o ședință a consiliului local este de părere că are 
dreptul să adreseze întrebări. 

Dl primar arată că desigur orice consilier are dreptul să formuleze întrebări însă ședințele de 
consiliu nu sunt cursuri de perfecționare. 

Dșa secretar general Tóth Csilla Enikő arată că până la validarea noilor consilieri locali 
oricum vechiul consiliu local rămâne în funcție, deoarece validarea va dura cel puțin 3-4 săptămâni sau 
chiar mai mult. 

Dl. Szilveszter Szabolcs arată că domnul consilier și-a exprimat deja votul la punctul 
reclamat, nu înțelege de ce pune întrebări după exprimarea votului. 

Dl. Bejan András arată că a întrebat înainte de a vota proiectul de hotărâre privind rectificarea  
bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc pe anul 2020, dacă există propuneri, obiecții sau 
întrebări, însă nici un consilier local nu a formulat întrebări. 

Dl. Ilyés Botond arată că la o ședință a consiliului local se pot formula oricând întrebări și este 
de părere că această ședință este doar parte din campania electorală deoarece se putea ține și în cursul 
săptămânii viitoare. 

La pct. 2 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea înființării  “Serviciului Public Local Târgu Secuiesc”. 

          Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea înființării  “Serviciului Public Local Târgu Secuiesc”, Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr. 96/2020 privind aprobarea înființării  “Serviciului Public Local Târgu Secuiesc” cu 
16 voturi pentru și 2 abțineri (Ilyes Botond și Taierling Johann) (16 voturi exprimate prin aplicația 
Whatsapp și 2 voturi  exprimate prin sms). 

           La pct. 3 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
retragerea dreptului de folosinţă a terenului aflat în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, 
str. Fortyogó, înscris în C.F nr.29357 Tg. Secuiesc, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.14/2020, 
modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 62/2020. 

          Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă a terenului aflat în proprietatea privată a municipiului 
Târgu Secuiesc, str. Fortyogó, înscris în C.F nr.29357 Tg. Secuiesc, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local nr.14/2020, modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 62/2020, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 97/2020 privind retragerea dreptului de folosinţă a terenului aflat în proprietatea privată a 
municipiului Târgu Secuiesc, str. Fortyogó, înscris în C.F nr.29357 Tg. Secuiesc, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.14/2020, modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 62/2020, cu 16 voturi pentru 
și 2 abțineri (Ilyes Botond și Taierling Johann) (16 voturi exprimate prin aplicația Whatsapp și 2 voturi  
exprimate prin sms). 

           La pct. 4 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
încheierea unui acord de parteneriat cu Fundația Creștină Diakonia, pentru implementarea proiectului 
Centru Educațional/Școală după școală în municipiul Târgu Secuiesc. 

          Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Fundația Creștină Diakonia, pentru 
implementarea proiectului Centru Educațional/Școală după școală în municipiul Târgu Secuiesc, 
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Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 98/2020 cu privire la încheierea unui acord de parteneriat 
cu Fundația Creștină Diakonia, pentru implementarea proiectului Centru Educațional/Școală după școală 
în municipiul Târgu Secuiesc cu 17 voturi pentru și o abținere (Taierling Johann) (16 voturi exprimate 
prin aplicația Whatsapp și 2 voturi  exprimate prin sms). 

           La pct. 5 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Târgu Secuiesc. 

          Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr. 99/2020 privind atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Târgu Secuiesc, cu 
16 voturi pentru și 2 abțineri (Ilyes Botond și Taierling Johann) (16 voturi exprimate prin aplicația 
Whatsapp și 2 voturi  exprimate prin sms). 

           La pct. 6 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. TANCSICS MIHALY nr. 13 și nr.16. 

          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. TANCSICS MIHALY nr. 13 și nr.16, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 100/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINTE 
INDIVIDUALE” din municipiul Târgu Secuiesc, str. TANCSICS MIHALY nr. 13 și nr.16, cu 16 voturi 
pentru și 2 abțineri (Ilyes Botond și Taierling Johann) (16 voturi exprimate prin aplicația Whatsapp și 2 
voturi  exprimate 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 
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Comp. Adm. Publ. Loc. 


