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P R O C E S   V E R B A L   NR. 16/2020 
 

Încheiat astăzi, 12 noiembrie 2020, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al 
municipiului Târgu Secuiesc, desfăşurată în sala de expoziție a Casei de Cultură Vigadó a municipiului 
Târgu Secuiesc.. 

Convocarea consilierilor şi a invitaţilor s-a făcut de către domnul primar, cu Dispoziţia nr. 
462/2020. 

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. 

Dra secretar general al municipiului face prezenţa şi constată următoarele: 
Din 17 consilieri convocaţi, sunt prezenţi 17: Szilveszter Szabolcs, Dávid Sándor, Hegedűs 

Ferenc, Bejan András, Gáspár Zsolt, Szigethy Kálmán, Papp Gyöngyike, Nagy-Babos Tamás, Molnár 
Lajos Zoltán, Szász Szabolcs Csaba, Lukács László, Balázs József Attila, Ilyés Botond, Czipa Lóránd-
Szabolcs, Biszak László István, Kiss Levente Csaba şi Szabó István. 
                   Se trece la prezentarea proiectului ordinii de zi de către domnul primar, Bokor Tiberiu, care se 
prezintă în felul următor: 

Proiectul ordinii de zii 
1. Alegerea preşedintelui de şedinţă – se adoptă prin hotărâre, conform art.123 din O.U.G 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
2.  Depunerea jurământului de către consilierii Kiss Levente Csaba și Biszak László István, 

conform art.119 alin.(6) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

3.  Alegerea viceprimarului municipiului Târgu Secuiesc – se adoptă prin  hotărâre, conform 
art.152 alin.(2) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

4. Organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Târgu  Secuiesc  
- se adoptă prin hotărâre, conform 124 din O.U.G nr.57/2019 privind  Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Supus la vot, proiectul ordinii de zi a fost acceptată cu 15 voturi pentru.  
           La pct. 1 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, roagă pe consilierii local să facă propunere 

pentru alegerea unui președinte de ședință care va conduce ședințele consiliului local în următoarele 3 
luni. 

Este propus dl. Bejan András din partea formațiunii politice UDMR. 
Supus la vot propunerea a fost acceptată cu 14 voturi pentru. Consilierul în cauză nu a votat. 
Supusă la vot, hotărârea, Consiliul local a adoptat Hotărârea nr. 101/2020 privind alegerea  

președintelui de ședință cu 15 voturi pentru. 
La pct. 2 înscris pe ordinea de zi, Preşedintele de ședință invită pe cei 2 consilieri locali 

declaraţi aleşi, ale căror mandate au fost validate, să depună, potrivit art. 119 alin. (6) din O.U.G. nr. 
57/2019, următorul jurământ în limba română: 

 ”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în 
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Târgu Secuiesc. Aşa să îmi ajute 
Dumnezeu!”.  

  Președintele de ședință cheamă în ordine alfabetică consilierii locali să citească jurământul, 
care se prezintă pe rând, în faţa mesei special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţia 
României şi Biblia. Consilierii pun mâna stângă atât pe Constituţie, cât şi pe Biblie, şi dau citire 
jurământului, după care semnează jurământul de credinţă. 

După depunerea jurământului de către consilierii Kiss Levente Csaba și Biszak László István, 
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numărul consilierilor cu drept de vot în sală este 17. 
           La pct. 3 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 

alegerea viceprimarului municipiului Târgu Secuiesc. Arată că propunerea lui pentru această funcție este 
dl. Szilveszter Szabolcs deoarece este un om responsabil care cunoaște problemele actuale ale orașului și 
cu care ar dori să lucreze în rezolvarea problemelor cu care se confruntă orașul. Nu în ultimul rând arată 
că este vorba despre un tânăr de 35 de ani și este îmbucurător acest aspect, aducând în conducerea 
orașului un nou impuls. 

Președintele de ședință întreabă dacă mai sunt și alte propuneri pentru funcția de viceprimar al 
municipiului Târgu Secuiesc. 

Neffiind alte propuneri se propune alegerea unei comisii formată din 3 membrii, pentru 
numărarea voturilor şi constatarea rezultatului votării alegerii viceprimarului. 

Este propus pentru a face parte din această comisie domnii consilieri Nagy Babos Tamás, 
Gáspár Zsolt şi Ilyés Botond. 

Propunerea este acceptată cu unanimitate de voturi. 
Pentru ca propunerea de viceprimar să fie dactilografiat pe buletinele de vot se ia o pauză de 

10 minute. 
Dra. secretar explică consilierilor modul de votare. 
După pauză se distribuie buletinele de vot consilierilor, care sunt invitaţi să se retragă în 

cabina de vot pentru efectuarea votării şi să introducă în urnă buletinul de vot. 
Consilierii votează şi introduc buletinele de vot într-o urnă destinată pentru acest scop. 
După votare, preşedintele de şedinţă procedează la deschiderea urnei iar comisia de constatare 

a rezultatului votării, pronunţă rezultatul de pe fiecare buletin de vot. 
În urma votului exprimat domnul Szilveszter Szabolcs primeşte 17 voturi pentru. 
Preşedintele de şedinţă constată că pe baza voturilor exprimate domnul consilier Szilveszter 

Szabolcs este ales în funcţia de viceprimar al municipiului Târgu Secuiesc. 
Dra secretar citeşte Hotărârea nr. 102/2020 cu privire la alegerea viceprimarului 

municipiului Târgu Secuiesc, hotărâre care este adoptată cu 17 voturi pentru. 
            La pct. 4 înscris pe ordinea de zi, se trece la Organizarea Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local al municipiului Târgu  Secuiesc, conform 124 din O.U.G nr. 57/2019 privind  Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 Dl. primar  propune constituirea comisiilor în 4 domenii de activitate şi anume: Comisia 
pentru economie, administrarea publică locală şi juridică, Comisia pentru cultură, învăţământ, tineret şi 
sport, Comisia pentru sănătate şi protecţie socială şi Comisia pentru dezvoltare teritorială, urbanism, 
gospodărirea localităţii şi protecţia mediului. Deasemenea propune ca o comisie să fie formată din maxim 
5 consilieri. 

Supus la vot propunerea constituirii comisiilor pe 4 domenii de activitate, cu 5 consilieri în 
fiecare comisie, a fost acceptată cu 17 voturi pentru. 

Se propune nominalizarea consilierilor în fiecare comisie. 
Astfel în Comisia pentru economie, administrarea publică locală şi juridică sunt propuşi 

domnii consilieri Dávid Sándor, Gáspár Zsolt, Lukács László şi Szigethy Kálmán din partea formaţiunii 
politice UDMR și dl. Balázs József Attila  din partea formaţiunii politice AMT. 

Supus la vot, nominalizările au fost acceptate cu unanimitate de voturi.. 
În Comisia pentru cultură, învăţământ, tineret şi sport sunt propuşi domnii consilieri Nagy-

Babos Tamás, Papp Gyöngyike, Bejan András şi Szigethy Kálmán din partea formaţiunii politice UDMR, 
și dl. Ilyés Botond  din partea formaţiunii politice AMT. Supus la vot, toate propunerile au fost acceptate 
cu unanimitate de voturi. 

În Comisia pentru sănătate şi protecţie socială sunt propuşi domnii consilieri Gáspár Zsolt, 
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Biszak László István, Molnár Lajos Zoltán şi Szász Szabolcs Csaba din partea formaţiunii politice 
UDMR, și dl. Szabó István  din partea formaţiunii politice AMT. Supus la vot, toate propunerile au fost 
acceptate cu unanimitate de voturi. 

În Comisia pentru dezvoltare teritorială, urbanism, gospodărirea localităţii şi protecţia 
mediului sunt propuşi domnii consilieri Hegedüs Ferenc, Dávid Sándor, Molnár Lajos Zoltán şi Kiss 
Levente Csaba din partea formaţiunii politice UDMR, și dl. Czipa Lóránd Szabolcs din partea formaţiunii 
politice AMT. Supus la vot, toate propunerile au fost acceptate unanimitate de voturi. 

Dra secretar citeşte Hotărârea nr. 103/2016 privind organizarea Comisiilor de specialitate 
ale Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc, hotărâre care este adoptată cu unanimitate de voturi. 

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. 


