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                                             P R O C E S   V E R B A L   NR. 17/2020 
 

Încheiat astăzi, 19 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. 483/2020. 

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 16: Szilveszter Szabolcs, Dávid Sándor, 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. 

Lipsește dl. consilier Hegedűs Ferenc. 
De asemenea la şedinţă mai participă: domnul primar Bokor Tiberiu, dl. Zonda Balázs, 

directorul SC Gosp Com SRL, şefii de compartimente și reprezentanţii mas-media. Lucrările 
şedinţei ordinare a Consiliului Local sunt publice. 

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 contului de execuţie a bugetului general al 

municipiului  Târgu Secuiesc pe trimestrul III /2020 
3. Proiect de hotărâre privind reducerea capitalului social și modificarea Actului 

Constitutiv al S.C GOSP-COM S.R.L, aprobat prin H.C.L nr. 38/1995 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a 

gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 1/10.06.2013, aprobat prin H.C.L Târgu 
Secuiesc nr.76/2013 

5. Proiect de hotărâre privind impozitele şi taxele locale pe anul 2021 
6. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilitați de plată a impozitului anual pe 

clădiri sau a taxei lunare pe clădiri 
7. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL 61/2020 privind aprobarea  

organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor 
publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabil pe anul 2020 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice 
în vederea dobândirii calității de administrator de condominii 

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la 
consumul de carburanți pentru autoturismele din dotarea U.A.T municipiului Târgu Secuiesc și a 
cheltuielilor de protocol 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CASA DE 
LOCUIT” din municipiul Târgu Secuiesc, str. GRADINII F.N. 

11.  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 
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12.  Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot 
acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul Târgu  Secuiesc pe 
anul şcolar 2020-2021 

13.  Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al 
unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc 

14.  Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.108/2010 privind aprobarea 
criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri 
proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, în vederea construirii de locuinţe proprietate 
personală și desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia pentru analizarea 
cererilor de atribuire a terenurilor, așa cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 86/2016 

15. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 73/2018 privind constituirea 
Comisiei locale de ordine publică din municipiul Târgu Secuiesc 

B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
Înrebări și interpelări 
Domnul primar propune ca pct. 3 să fie scos de pe ordinea de zi având în vedere că 

reprezentanții asociației s-au schimbat și va trebui mai întâi adoptat o hotărâre în acest sens de către 
membrii asociației. De asemenea dl.primar propune suplimentarea ordinii de zi cu încă un proiect 
de hotărâri și anume: Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezablitate si indicatorilor 
tehnico-economici pentru investitia ”ÎNFIINŢAREA, EXTINDEREA SI MODERNIZAREA 
REŢELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE ÎN MUNICIPIUL 
TARGU SECUIESC SI SATUL APARTINATOR LUNGA” în vederea finanțării prin POIM 8.2. 

Supus la vot propunerile au fost acceptate cu 16 voturi pentru. 
Astfel ordinea de zi 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 III /2020 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a 

gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 1/10.06.2013, aprobat prin H.C.L Târgu 
Secuiesc nr.76/2013 

4. Proiect de hotărâre privind impozitele şi taxele locale pe anul 2021 
5. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilitați de plată a impozitului anual pe 

clădiri sau a taxei lunare pe clădiri 
6. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL 61/2020 privind aprobarea  

organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor 
publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabil pe anul 2020 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice 
în vederea dobândirii calității de administrator de condominii 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la 
consumul de carburanți pentru autoturismele din dotarea U.A.T municipiului Târgu Secuiesc și a 
cheltuielilor de protocol 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CASA DE 
LOCUIT” din municipiul Târgu Secuiesc, str. GRADINII F.N. 
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10. 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 

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot 
acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul Târgu  Secuiesc pe 
anul şcolar 2020-2021 

12. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al 
unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.108/2010 privind aprobarea 
criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri 
proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, în vederea construirii de locuinţe proprietate 
personală și desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia pentru analizarea 
cererilor de atribuire a terenurilor, așa cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 86/2016 

14. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 73/2018 privind constituirea 
Comisiei locale de ordine publică din municipiul Târgu Secuiesc 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezablitate si indicatorilor tehnico-
economici pentru investitia ”ÎNFIINŢAREA, EXTINDEREA SI MODERNIZAREA REŢELEI 
INTELIGENTE DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE ÎN MUNICIPIUL TARGU 
SECUIESC SI SATUL APARTINATOR LUNGA” în vederea finanțării prin POIM 8.2. 

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. 
            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. 104/2020 privind rectificarea  bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2020,   cu 16 voturi pentru. 
             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 III 
/2020. 

 Dl. Ilyés Botond arată că la capitolul cheltuieli la secțiunea cultură, figurează suma de 5 
milioane de lei. Întrebă la ce sa cheltuit această sumă. 

 Dl. Primar arată că aceste cheltuieli includ și cheltuielile de funcționare a casei de cultură 
Vigadó precum și a bibliotecii orașului. 

 Dl. Czipa Lóránd întreabă la ce se va cheltui excedentul de 4,5 milioane de lei, ce planuri 
există pentru aceasta. 

 Dl. Primar arată că suma se va cheltui la ceea ce consiliul local a adoptat în acest sens prin 
hotărârea de aprobare a bugetului general. Dacă va fi necesară regruparea sumei aceasta se va 
adopta printr-o nouă hotărâre a consiliului local. 
          Nefiind alte 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 III /2020,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 105/2020, privind aprobarea 
contului de execuţie a bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc pe trimestrul III /2020, cu 
16 voturi pentru. 
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              La pct. 3 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități 
publice nr. 1/10.06.2013, aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc nr.76/2013. 
              Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 
comunitare de utilități publice nr. 1/10.06.2013, aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc nr.76/2013, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 106/2020, privind modificarea și completarea 
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 1/10.06.2013, 
aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc nr.76/2013, cu 16 voturi pentru. 
             La pct. 4 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
impozitele şi taxele locale pe anul 2021. 

              Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind impozitele şi taxele locale pe anul 2021, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea 
nr. 107/2020, privind impozitele şi taxele locale pe anul 2021e,  cu 16 voturi pentru.  

             La pct. 5 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
acordarea unor facilitați de plată a impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind acordarea unor facilitați de plată a impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe 
clădiri, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 108/2020, privind acordarea unor facilitați de 
plată a impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri,  cu 16 voturi pentru.  
              La pct. 6 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire 
la modificarea HCL 61/2020 privind aprobarea  organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de 
specialitate al primarului şi ale 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 modificarea HCL 61/2020 privind aprobarea  organigramei, a statelor de 
funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice al Primăriei municipiului 
Târgu Secuiesc, valabil pe anul 2020, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 109/2020, cu 
privire la modificarea HCL 61/2020 privind aprobarea  organigramei, a statelor de funcţii ale 
aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu 
Secuiesc, valabil pe anul 2020,  cu 16 voturi pentru.  
              La pct. 7 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de 
administrator de condominii. 
   Dl. Szigethy Kálmán arată că în urmă cu câțiva ani el a încercat să organizeze o asociație 
de locatari însă la final a fost nevoit să renunțe deoarece de la fiecare locatar au cerut extrasul de 
carte funciară, ori mulți dintre ei nu au avut Cf individual al apartamentelor. Consideră că această 
cerință este un impediment în organizarea asociației. 
   Dl. Balázs József Attila arată că nu toți locatarii trebuie să fie de acord cu organizarea 
asociației, este de ajuns dacă jumătate plus unu dintre ei doresc acest lucru. 
   Dl. Primar arată că și la ora actuală este nevoie de cartea funciară deoarece cu acest act se 
dovedește proprietatea personală a locuinței deținute. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii 
calității de administrator de condominii, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 110/2020, 
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privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de 
administrator de condominii,  cu 16 voturi pentru. 
               La pct. 8 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
stabilirea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul de carburanți pentru 
autoturismele din dotarea U.A.T municipiului Târgu Secuiesc și a cheltuielilor de protocol.  

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul de carburanți 
pentru autoturismele din dotarea U.A.T municipiului Târgu Secuiesc și a cheltuielilor de protocol, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 111/2020, privind stabilirea normativelor proprii de 
cheltuieli cu privire la consumul de carburanți pentru autoturismele din dotarea U.A.T municipiului 
Târgu Secuiesc și a cheltuielilor de protocol,  cu 16 voturi pentru. 
               La pct. 9 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CASA DE LOCUIT” din municipiul Târgu Secuiesc, str. 
GRADINII F.N.  

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CASA DE LOCUIT” din municipiul Târgu 
Secuiesc, str. GRADINII F.N., Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 112/2020, privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CASA DE LOCUIT” din municipiul Târgu Secuiesc, str. 
GRADINII F.N., cu 16 voturi pentru.  
             La pct. 10 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. 113/2020, 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 16 voturi 
pentru.  
               La pct. 11 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ 
preuniversitar de stat în municipiul Târgu  Secuiesc pe anul şcolar 2020-2021. 
   Dl. Bejan András arată că în Comisia de economie, buget și finanțe au avizat favorabil 
proiectul de hotărâre cu niște modificări în sensul  ca și la bursele de studii suma să fie de 50 de lei, 
iar bursele să fie aprobate doar pe semestrul I al anului școlar, urmând ca după stabilirea 
cuantumului minim de burse de către Guvern să se evină la această hotărâre și pentru semestrul II. 
   Supus la vot cele două propuneri de  modificări au fost aprobate cu 16 voturi pentru. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre modificat privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot acorda elevilor 
din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul Târgu  Secuiesc pe anul şcolar 2020-
2021,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 114/2020, privind stabilirea cuantumului 
burselor pe categorii ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat în 
municipiul Târgu  Secuiesc pe anul şcolar 2020-2021, cu 16 voturi pentru.  
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               La pct. 12 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ din municipiul 
Târgu Secuiesc. 
   Dl. Bejan András arată că în Comisia pentru cultură, învățământ și sport au avizat favorabil 
proiectul de hotărâre cu niște modificări, în sensul că la Liceul teoretic Nagy Mózes dl. consilier 
Nagy Babos Tamás să fie schimbat cu dl. consilier Dávid Sándor și la Școala gimnazială Molnár 
Józsiás, dl. consilier Szász Szabolcs Csaba să fie schimbat cu dl. consilier Czipa Lóránd Szabolcs. 
   Supus la vot modificările propuse  au fost aprobate cu 16 voturi pentru. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de 
învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
115/2020, privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ 
din municipiul Târgu Secuiesc, cu 16 voturi pentru. 
               La pct. 13 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea H.C.L. nr.108/2010 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate 
privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri proprietatea privată a municipiului Târgu 
Secuiesc, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală și desemnarea a doi consilieri 
locali pentru a face parte din comisia pentru analizarea cererilor de atribuire a terenurilor, așa cum a 
fost modificată prin H.C.L. nr. 86/2016. 
   Președintele de ședință solicită propuneri pentru a face parte din comisia de analizare a 
cererilor de atribuire a terenurilor. 
   Sunt popuși domnii consilieri Balázs Józef Attila din partea formațiunii politice AMT și 
Lukács László din parte formațiunii politice UDMR. 
   Supus la vot propunerile au fost acceptate cu 16 voturi pentru. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.108/2010 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea 
ordinii de prioritate privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri proprietatea privată a 
municipiului Târgu Secuiesc, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală și desemnarea 
a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia pentru analizarea cererilor de atribuire a 
terenurilor, așa cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 86/2016,  Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 116/2020, privind modificarea H.C.L. nr.108/2010 privind aprobarea criteriilor 
pentru stabilirea ordinii de prioritate privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri 
proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, în vederea construirii de locuinţe proprietate 
personală și desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia pentru analizarea 
cererilor de atribuire a terenurilor, așa cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 86/2016, cu 16 voturi 
pentru. 
               La pct. 14 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire 
la modificarea H.C.L. nr. 73/2018 privind constituirea Comisiei locale de ordine publică din 
municipiul Târgu Secuiesc. 
   Președintele de ședință solicită propuneri pentru a face parte din comisia locală de ordine 
publică. 
   Este propus domnul consilier Ilyés Botond din partea formațiunii politice AMT. 
   Supus la vot propunerea a fost acceptată cu 16 voturi pentru. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 73/2018 privind constituirea Comisiei locale de 
ordine publică din municipiul Târgu Secuiesc,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
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117/2020, cu privire la modificarea H.C.L. nr. 73/2018 privind constituirea Comisiei locale de 
ordine publică din municipiul Târgu Secuiesc, cu 16 voturi pentru. 
               La pct. 15 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Studiului de fezablitate si indicatorilor tehnico-economici pentru investitia 
”ÎNFIINŢAREA, EXTINDEREA SI MODERNIZAREA REŢELEI INTELIGENTE DE 
DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE ÎN MUNICIPIUL TARGU SECUIESC SI SATUL 
APARTINATOR LUNGA” în vederea finanțării prin POIM 8.2. 
   Dl. Balázs József Attila întreabă dacă există și alte alternative pentru extinderea rețelei de 
ditribuire a gazului în cazul în care proiectul depus nu va fi declarat câștigător. 
   Dl. Primar arată că în această situație vor trebui să caute alte surse de finanțare și vor 
încerca extinderea și modernizarea rețelei separat pe fiecare localitate aparținătoare municipiului. 
Pentru satul Ruseni cheltuielile se ridică la cca. 4 milioane de lei iar pentru satul Lunga la cca. 10 
milioane de lei. Trebuie menționat însă că în acest caz este vorba de rețele clasice de distribuție a 
gazului și nu de rețele inteligente. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Studiului de fezablitate si indicatorilor tehnico-economici pentru 
investitia ”ÎNFIINŢAREA, EXTINDEREA SI MODERNIZAREA REŢELEI INTELIGENTE DE 
DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE ÎN MUNICIPIUL TARGU SECUIESC SI SATUL 
APARTINATOR LUNGA” în vederea finanțării prin POIM 8.2.,  Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 118/2020, privind aprobarea Studiului de fezablitate si indicatorilor tehnico-
economici pentru investitia ”ÎNFIINŢAREA, EXTINDEREA SI MODERNIZAREA REŢELEI 
INTELIGENTE DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE ÎN MUNICIPIUL TARGU 
SECUIESC SI SATUL APARTINATOR LUNGA” în vederea finanțării prin POIM 8.2., cu 17 
voturi pentru. 

La Capitolul B – 1.  „Întrebări și interpelări”, au luat cuvântul consilierii: 
Dl. Czipa Lóránd Szabolcs întreabă dacă este posibil ca ședințele viitoare ale consiliului 

local să fie convovate cu o oră mai târziu. 
Dl. Primar arată că, o dată pe lună nu crede că ar fi o problemă ședința convocată la ora 

13. Arată că dorește ca și reprezentanții birourilor de specialitate să fie prezenți la aceste ședințe ori 
timpul de lucru pentru aceștia se termină la ora 16. 

Dl. Balázs József Attila arată că zona din spatele blocurilor de pe str. Cernatului este într-
o stare foarte degradată. Ținând cont de faptul că pe str. Cernatului există lucrări de schimbare a 
conductelor de apă întreabă dacă concomitent se va putea reabilita și această zonă. 

Dl. primar arată că planul de reabilitare există deja. Vor termina lucrările de schimbare a 
condectei de apă, este îmbucurător faptul că nu a trebuit să se recurgă la desfacerea asfaltului, noua 
conductă de apă fiind depusă în zona verde din fața blocurilor. În momentul de față se realizează 
racordarea locatarilor la noua conductă. În ceea ce privește zona amintită de domnul consilier, arată 
că reabilitarea acesteia împreună cu reabilitarea străzilor Kanta și Matkó István se vor realiza din 
bugetul local al anului viitor. 

Dl. Szilveszter Szabolcs roagă pe consilieri să încurajeze locuitorii să înregistreze și să 
voteze proiectele depuse în cadrul programului de bugetare participativă. 

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 


