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                                             P R O C E S   V E R B A L   NR. 18/2020 
 

Încheiat astăzi, 17 decembrie 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.524/2020. 

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 (a semnalat faptul că 

fiind în carantină va vota electronic prin e -mail), 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, Hegedüs Ferenc şi Szabó István. 

De asemenea la şedinţă mai participă: domnul primar Bokor Tiberiu, 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 modificarea Actului Constitutiv  și al Statutului 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Regio Kezdi”. 

3. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului municipiului TÂRGU 
SECUIESC în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu 
Gheorghe 

4. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului 
Municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. GOSPODĂRIE 
COMUNALĂ S.A. pentru majorarea capitalului social al Societăţii 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 58/2019   cu privire la aprobarea 
vânzării prin licitaţie publică  al masei lemnose pe picior  provenind din fondul forestier 
proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 80/2020   cu privire la aprobarea 
vânzării prin licitaţie publică  al masei lemnose pe picior  provenind din fondul forestier 
proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 95/2019   cu privire la aprobarea 
vânzării prin licitaţie publică  al masei lemnose pe picior  provenind din fondul forestier 
proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei 
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în 
favoarea Muzeului Național Secuiesc, asupra imobilelor situate în str. Curtea 11 nr. 3, aflate în 
domeniului privat al municipiului Târgu Secuiesc și asupra imobilelor situate în str. Curtea 10 
nr.1 și 2, aflate în domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc 

9. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor în consiliul de administraţie al 
Spitalului Municipal Târgu Secuiesc 

10.  Proiect de hotărâre privind stabilirea programului trimestrial de audienţe ce se vor 
acorda cetăţenilor municipiului Târgu Secuiesc de către consilierii locali până la încheierea 
mandatului 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 64/2018 privind aprobarea 
proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE 
MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – ȘCOALA CU CLASELE I-VIII TURÓCZI MÓZES şi a 
cheltuielilor legate de proiect 

12. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de 
amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire teren în două loturi, situat in str 
Garii nr. 35 

B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
Înrebări și interpelări 
Supus la vot, ordinea de zi a fost aceptată cu 17 voturi pentru, din care 1 vot electronic 

prin e-mail  (Szilveszter 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. 119/2020 privind rectificarea  bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2020,   cu 17 voturi pentru (din care 1 vot electronic). 
             La pct. 2 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea Actului Constitutiv  și al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Regio 
Kezdi”.  
              Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv  și al Statutului Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Regio Kezdi”,   Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 120/2020, privind 
modificarea Actului Constitutiv  și al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Regio 
Kezdi”, cu 17 voturi pentru (din care 1 vot electronic). 

              La pct. 3 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
numirea reprezentantului municipiului TÂRGU SECUIESC în Adunarea Generală a Acţionarilor a 
S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe. Este propus domnul Bartha Janos,  care a fost 
mandatat  și în anii precedenți pentru a reprezenta interesele municipiului.  

              Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind numirea reprezentantului municipiului TÂRGU SECUIESC în Adunarea Generală 
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a Acţionarilor a S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 121/2020 , privind numirea reprezentantului municipiului TÂRGU SECUIESC în 
Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, cu 17 voturi 
pentru (din care 1 vot electronic). 

             La pct. 4 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a 
Acționarilor S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. pentru majorarea capitalului social al 
Societăţii. 

              Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc 
în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. pentru majorarea 
capitalului social al Societăţii, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 122/2020, cu privire la 
acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală 
a Acționarilor S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. pentru majorarea capitalului social al 
Societăţii, cu 17 voturi pentru (din care 1 vot electronic). 
             La pct. 5 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea H.C.L nr. 58/2019  cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică  al masei 
lemnose pe picior  provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de 
pornire a licitaţiei. 
            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 58/2019  cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie 
publică  al masei lemnose pe picior  provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi 
stabilirea preţului de pornire a licitaţiei,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 123/2020, 
privind modificarea H.C.L nr. 58/2019  cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică  al 
masei lemnose pe picior  provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea 
preţului de pornire a licitaţiei, cu 17 voturi pentru (din care 1 vot electronic). 

              La pct. 6 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire 
la modificarea H.C.L nr. 80/2020   cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică  al masei 
lemnose pe picior  provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de 
pornire a licitaţiei.  

              Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la modificarea H.C.L nr. 80/2020   cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie 
publică  al masei lemnose pe picior  provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi 
stabilirea preţului de pornire a licitaţiei, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 124/2020, cu 
privire la modificarea H.C.L nr. 80/2020   cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică  al 
masei lemnose pe picior  provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea 
preţului de pornire a licitaţiei, cu 17 voturi pentru (din care 1 vot electronic). 

              La pct. 7 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea H.C.L nr. 95/2019  cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică  al masei 
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lemnose pe picior  provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de 
pornire a licitaţiei. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 95/2019  cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie 
publică  al masei lemnose pe picior  provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi 
stabilirea preţului de pornire a licitaţiei,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 125/2020, 
privind modificarea H.C.L nr. 95/2019  cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică  al 
masei lemnose pe picior  provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea 
preţului de pornire a licitaţiei, cu 17 voturi pentru (din care 1 vot electronic). 
               La pct. 8 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Muzeului Național Secuiesc, 
asupra imobilelor situate în str. Curtea 11 nr. 3, aflate în domeniului privat al municipiului Târgu 
Secuiesc și asupra imobilelor situate în str. Curtea 10 nr.1 și 2, aflate în domeniului public al 
municipiului Târgu Secuiesc.   

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Muzeului Național 
Secuiesc, asupra imobilelor situate în str. Curtea 11 nr. 3, aflate în domeniului privat al 
municipiului Târgu Secuiesc și asupra imobilelor situate în str. Curtea 10 nr.1 și 2, aflate în 
domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
126/2020, privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Muzeului 
Național Secuiesc, asupra imobilelor situate în str. Curtea 11 nr. 3, aflate în domeniului privat al 
municipiului Târgu Secuiesc și asupra imobilelor situate în str. Curtea 10 nr.1 și 2, aflate în 
domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc, cu 17 voturi pentru (din care 1 vot electronic). 
                 La pct. 9 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
numirea reprezentanţilor în consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Târgu Secuiesc. 
Domnul primar prezintă propunerile făcute în persoana numițiilor Szasz Szabolcs Csaba și David  
Sandor, ca membrii titluari, și supelanți : Gaspar Zsolt, Biszak Laszlo Istvan. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind numirea reprezentanţilor în consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Târgu 
Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 127/2020, privind numirea reprezentanţilor 
în consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Târgu Secuiesc, cu 17 voturi pentru (din care 1 
vot electronic). 
               La pct. 10 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
stabilirea programului trimestrial de audienţe ce se vor acorda cetăţenilor municipiului Târgu 
Secuiesc de către consilierii locali până la încheierea mandatului. Consilierii și-au depus la 
secretarul general programul propus de fiecare dintre ei.   

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind stabilirea programului trimestrial de audienţe ce se vor acorda cetăţenilor 
municipiului Târgu Secuiesc de către consilierii locali până la încheierea mandatului,  Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 128/2020, privind stabilirea programului trimestrial de 
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audienţe ce se vor acorda cetăţenilor municipiului Târgu Secuiesc de către consilierii locali până la 
încheierea mandatului,  cu 17 voturi pentru (din care 1 vot electronic). 

             La pct. 11 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea H.C.L nr. 64/2018 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI 
ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – 
ȘCOALA CU CLASELE I-VIII TURÓCZI MÓZES şi a cheltuielilor legate de proiect. 
            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 64/2018 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA 
EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. 
SECUIESC – ȘCOALA CU CLASELE I-VIII TURÓCZI MÓZES şi a cheltuielilor legate de proiect,  
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 129/2020, privind modificarea H.C.L nr. 64/2018 
privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR 
APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – ȘCOALA CU CLASELE I-VIII 
TURÓCZI MÓZES şi a cheltuielilor legate de proiect, cu 17 voturi pentru (din care 1 vot electronic).               

               La pct. 12 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere 
de dezlipire teren în două loturi, situat in str Garii nr. 35.   
           La acest punct al ordinii de zi, domnul Hegedus Ferenc solicita acordarea cuvântului de către 
președintele de ședință . Luând cuvântul acordat de către domnul Bejan Andras, Hegedus Ferenc 
întreabă pe domnul primar, câte locuințe de serviciu pentru medici se vor construi pe acest teren.      
Domnul primar Bokor Tiberiu răspunzând la această întrebare, precizează faptul că se vor construi 
15 apartamente cu două camere. Domnul consilier Szabo Istvan, luând cuvântul , de asemenea, 
precizează faptul că acest teren aflat în curtea Spitalului este un teren abandonat, în vremuri 
angajații au recoltat ceapă și legume.  

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament si delimitare a 
imobilului cu propunere de dezlipire teren în două loturi, situat in str Garii nr. 35,  Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 130/2020, privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de 
amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire teren în două loturi, situat in str 
Garii nr. 35, cu  17 voturi pentru (din care 1 vot electronic).                
 

La Capitolul B – 1.  „Întrebări și interpelări”, au luat cuvântul consilierii: 
Dl. Lukács László întreabă pe domnul primar când se va reabilita drumul spre forajele de 

apă minerală din Fortyogo, întrucât mulți locuitori au semnalat că drumul este foarte deteriorat.     
Domnul primar arată că, azi, sau mâine angajații primăriei vor termina repararea 

drumului respectiv, acest lucru a fost  dat în sarcina acestora . 
Dl. Balázs József Attila are mai multe întrebări adresate de către cetățeni prin intermediul 

paginii de facebook, în număr de 13.  
1.  Ajutorul pentru încălzire cu gaz pentru luna noiembrie de ce nu apare pe factura lunii 

decembrie?  
2. Care este termenul pentru finalizarea lucrăriilor  de pe strada Achim Andrei și când se 

vor finaliza lucrările? 
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3. Care este firma care a realizat serviciile de deratizare și dezinfecție și pentru ce sumă? 
4. Cum merg lucrurile cu proiectul piscinei, a fost deja semnată contractul de finanțare?   
5. Când vor avea cursuri pentru cosmetizarea copaciilor? 
6. Iluminarea trecerilor de pieton. 
7. Probleme cu locurile de muncă. Propun invitarea directorului general al SC Parcuri 

Industriale Targu Secuiesc pentru a prezenta un raport în acest sens. 
8.  O plângere cu privire la poliștii locali, intrarea magazinului Amigo este blocată de 

numeroasele mașini parcate neregulamentar și aceștia nu fac nimic.  De asemenea , 
polițiștii locali se plâng  că  au  salarii mici. 

9. O altă întrebare, dacă pe str.Molnar Jozsias va fi parcare cu plată? 
10.  Pe str.Gării, în fața magazinului Vivant, canalul este înfundat, dacă există 

posibilitatea de a o repara.  
11. Din punct de vedere a locuitorilor este posibilă acordarea autorizației de taxi pentru 

fiecare 1000 de locuitori, dacă primăria are în gând să mărească acest număr sau dacă 
nu, din ce motiv?  

12. Pe str. Molnar Jozsias, de la str.Păcii până la Magazinul Bertis pe stâlpile electrice 
funcționează becurile electrice doar la fiecare  doilea  stâlp, din ce motiv? 

13. În cartierul Margaretei ce  proiecte sunt, întrucât  se desființează treptat zonele verzi , 
o parte al acestuia și al trotuarului sunt desființate. 

 
              Domnul primar arată următoarele, punctând : 

1.  Sigur va primi reducerea din cheltuielile de gaz pe următoarea factură, 
centralizatorul a fost trimis la data de 5 decembrie, iar factura a fost emisă pe 2 
decembrie. 
2. Pe str.Achim Andrei se lucrează permanent, în funcție de vreme desigur. În luna 
martie, aprilie se vor reîncepe lucrările de amenjare a străzii.Contractul s-a încheiat pe o 
durată de 12 luni,astfel lucrările se vor termina  până septembrie al anului viitor. 
3. Contractele de dezinfecție potrivit HCL din 2009 nu sunt informații de interes public 
Dar cine dorește datele sunt la domnul Miklos Arpad  . 
4. Referitor la proiectul piscinei, este finalizat studiul de oportunitate și fezabilitate, 
documentația este pe biroul meu, iar domnul senator  Fejer Laszlo Odon va duce 
documentația la București ,  duminica aceasta.   
5. Nu ținem curs pentru cosmetizarea copaciilor.Vă rog să nu faceți glumă pe seama 
angajațiilor primăriei și să vă comportați cu respect față de aceștia, aceste sunt persoane 
cu studii superioare și au cunoștiine de specialitate , nu au nevoie de instruire . Mergeți 
un tur și în centrul orașului și să vedeți cum au înverzit tufișele tăiate. Domnul Szigethy 
Kalman luând cuvântul afirmă că există două cazuri când s-au tăiat brazi de pe 
domeniul public al municipiului și nu au fost tăiați de către angajații serei de flori, ci de 
niște persoane iresponsabile . 
6. Referitor la luminarea trecerilor de pietoni, aceste sunt în curs de derulare, se 
amplasează mai întâi stâlpii de susținere , după care becurile. 
7.     Voi ruga pe dra.secretar general pentru a nota invitarea domnului director Szollosi 
Tamas la următoarea ședință al consiliului local. 
8. Referitor la poliția locală, aceste sunt subordonanți din luna martie Poliției Române, 
astfel nu pot să dau sarcini  de serviciu dânșilor. Salariile lor sunt mari , ca și celorlalți 
angajați. 
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9. Dacă va fi sau nu parcare cu plată pe str.Molnar Jozsias, această decizie va fi luată 
de către Consiliu prin hotărâre și nu de mine, de primar. Eu execut ceea ce decideți Dvs. 
Domnul Hegedus Ferenc semnealază că este  o mare  problemă faptul că proprietarii de 
mașini lasă în afara curții mașinile lor. Astfel este strict necesară reglementarea 
parcărilor pe domeniul public, iar sancționarea acestora nu ar avea efect. 
10.  Referitor la canalul înfundat există o paltformă pentru sesizări online, propun 
locuitorilor folosirea  acestei platforme. Se va rezolva această problemă. 
11.  Referitor dacă este posibilă acordarea autorizației de taxi pentru fiecare 1000 de 
locuitori și dacă primăria are în gând să mărească acest număr sau dacă nu, din ce 
motiv, vin să precizez faptul că acesta este atributul exclusiv al Consiliului local, și 
acesta va decide dacă va mări sau nu numărul de autorizații. Domnul Hegedus Ferenc 
precizează faptul că cel care solicită autorizația să depună cerere în scris și vor decide.  
12.   În zona Margaretei s-a desființat doar 1 m zonă verde pentru a lăsa acces pietonilor. 
Zona se va reabilita și se vor înființa zone verzi prin intemrediul propriilor angajați.       

 
        Solicitând cuvântul domnul Ilyes Botond semnealază domnului primar că pe 

str.Meșteșugarilor în zona centrală nu funcționează iluminatul public.  Domnul primar afirmă că  
există o paltformă pentru sesizări online, propun locuitorilor folosirea  acestei platforme. Se va 
rezolva această problemă. 

 
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 


