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P R O C E S   V E R B A L   NR. 6/2020 

 
Încheiat azi 27 martie 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, prevăzute în Hotărârea Comitetului 
Național pentru Situații de Urgență nr. 7/2020, privind aprobarea Hotărârii nr. 9 a Grupului de suport 
tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, cu invitarea 
reprezentanților mass mediu pentru a asigura publicitatea ședinței. 

Convocarea consilierilor şi a invitaţilor s-a făcut de către domnul primar, cu Dispoziţia 
nr. 215/2020. 

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. 

Dna secretar general al municipiului face prezenţa şi constată următoarele: 
Din 19 consilieri convocaţi, s-au logat în grupul online” Consiliul local Târgu Secuiesc” 

creat cu ajutorul aplicației whatsapp 18 consileiri local : Fejér Melinda, Kiss Levente Csaba, Czipa 
Lóránd-Szabolcs, , Szigethy Kálmán, Kelemen Andrei, Szima Csaba, Gáspár Zsolt, Nagy-Babos 
Tamás, Bartók Előd Huba, Szilveszter Szabolcs, Gál Elemér-László, Derzsi Gyula, Lőrincz József, 
Cristea Mariana Taierling Johann, Ilyes Botond, Budău Ionuţ, Bejan András și Taierling Johann. 

Dl. consilier Hegedüs Ferenc a semnalat prin e-mail că nu are aplicația pe telefon, a 
primit materialul ordinii de zi, nu dorește să depună amendamente și va vota prin sms. 

De asemenea în grupul ”Consiliul local Târgu Secuiesc” mai sunt prezenți:  domnul 
primar Bokor Tiberiu, responsabilii sătești, şefii de compartimente și reprezentanţii mas-media. 

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 cu privire la aprobarea aplicării la „Programul judeţean pentru 

reabilitarea şi modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete medicale din mediul rural, 
respectiv a spitalelor din mediul urban în perioada 2017-2020 a proiectului Dotarea Spitalului 
Municipal Tg.Secuiesc cu dispozitive și aparatură medical. 

Dl. Ilyés Botond arată că are o propunere de făcut care nu ține de proiectul de hotărâre și 
din acest motiv ar trebui inclus pe ordinea de zi și punctul ”Întrebări și interpelări”. 

Supus la vot modificarea proiectului ordinii de zi a fost acceptată cu 18 voturi pentru și se 
prezintă în felul următor: 

A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea aplicării la „Programul judeţean pentru 

reabilitarea şi modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete medicale din mediul rural, 
respectiv a spitalelor din mediul urban în perioada 2017-2020 a proiectului Dotarea Spitalului 
Municipal Tg.Secuiesc cu dispozitive și aparatură medicală 

B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Întrebări și interpelări 

             Supus la vot, ordinea de zi a fost aceptată cu 18 voturi pentru. 
            La pct. 1 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
aprobarea aplicării la „Programul judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea imobilelor cu 
destinație de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul urban în perioada 
2017-2020 a proiectului Dotarea Spitalului Municipal Tg.Secuiesc cu dispozitive și aparatură 
medicală.  
              Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea aplicării la „Programul judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea 
imobilelor cu destinație de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul 
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urban în perioada 2017-2020 a proiectului Dotarea Spitalului Municipal Tg.Secuiesc cu dispozitive 
și aparatură medicală,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 46/2020 cu privire la 
aprobarea aplicării la „Programul judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea imobilelor cu 
destinație de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul urban în perioada 
2017-2020 a proiectului Dotarea Spitalului Municipal Tg.Secuiesc cu dispozitive și aparatură 
medicală,   cu 19 voturi pentru. (18 voturi electronice  exprimate cu ajutorul aplicației Whatsapp și 
1 vot exprimat prin sms.)  

Se trece la Capitolul B – 1.  „Întrebări și interpelări”, unde au luat cuvântul consilierii: 
Dl. Ilyés Botond arată că propunerea lui este ca Consiliul local să adopte o hotărâre care 

să permite circulația liberă al consilierilor locali pe teritoriul municipiului Târgu Secuiesc și în 
perioada stării de urgență.   

Dșa. Tóth Csilla , secretarul general al municipiului arată că o astfel de hotărâre este 
ilegală, prevederile ordonanței militare nu pot contraveni și nu pot fi fi modificate de către Consiliul 
local prin hotărâre. 

Dl. Gáspár Zsolt arată că astfel de măsuri nu sunt indicate nici din punct de vedere 
medical. 

Dl. Kelemen Andrei arată că nu vede rostul unei astfel de hotărâri și ar fi și periculos din 
punct de vedere epidemiologic. 

Dl. Primar adresează rugămintea ca și consilierii locali să rămână acasă dacă este posibil. 
Dl. Ilyés Botond arată că, cu hotărârea propusă consilierii locali ar putea rezolva mai 

activ problemele existente. 
Dl. Szigethy Kálmán arată că doar angajații au acces liber pentru a putea deplasa către 

locurile de muncă. 
Dl. Ilyés Botond arată că, angajații Poliției locale în situația actuală lucrează atât ziua cât 

și noaptea. Întreabă dacă pe perioada carintinării primesc spor de noapte. 
Dl. Primar arată că Poliția locală a fost preluată de către Ministerul de interne și la ora 

actuală lucrează sub îndrumarea Poliției naționale. 
Dl. Gáspár Zsolt arată că luând exemplul municipiului Sfântu Gheorghe ar trebui 

identificate locații pentru asistentele și cadrele medicale care lucrează în Spitalul minicipal Târgu 
Secuiesc, unde se pot izola în caz de nevoia, penru a proteja membrii familiei de o eventuală 
infectare. 

Dl. Szigethy Kálmán, Ilyés Botond Gál Elemér László arată că sunt de acord cu 
propunerea făcută de consilierul Gáspár Zsolt. 

Dl. Szilveszter Szabolcs arată că dacă este posibil trebuie asigurat și o masă caldă pentru 
aceste persoane. 

Dl. Gál Elemér László arată că în cazul în care personalul medical ajunge într-o 
asemenea izolare este normal să primească întreținere completă. 

Dl. Primar arată că dacă există solicitări de acest gen din partea personalului medical vor 
rezolva, însă deși vorbește zilnic cu conducerea Spitalului municipal nu au fost semnalate astfel de 
cereri la ora actuală. 

Dl. Kelemen Andrei arată că din partea angajaților Spitalului municipal nu au fost astfel 
de solicitări, solicitările sunt mai degrabă pentru asigurarea echipamentelor de protecție. 

Dl. Szigethy Kálmán arată că ar trebui rezolvat ca locuitorii orașului să aibă acces la 
declarații tipizate care trebuie completate în perioada stării de urgență. Autoritățile au început să 
dea amenzi însă mulți cetățeni nu au de unde să facă rost de declarații. 

Dșa. Tóth Csilla, secretarul general al municipiului Târgu Secuiesc, arată că, în 
magazinele mai mari sunt depuse declarații în mod continuu, și se pot ridica de acolo de orice 
locuitor în mod gratuit. 
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Dșa. Fejér Melinda arată asemenea declarații ar trebui distribuite și în scara blocurilor, 
există solicitări în acest sens mai ales din partea persoanelor în vârstă. 

Dl. Primar arată că au publicat forma declarației și în ziarul local și se acceptă și 
declarațiile scrise de mână. 

Dl. Szigethy Kálmán arată că informațiile ajung cu greu la persoanele în vârstă. 
Dl. Ilyés Botond întreabă dacă la ora actuală există persoane în municipiul Târgu 

Secuiesc care au fost testate pozitiv pentru Covid-19. 
Dl. Kelemen Andrei arată că până în momemntul de față nu a fost identificată nici o 

persoană care să prezinte simptome sau să fi fost testat pozitiv. 
Dl. Gál Elemér László întreabă dacă este adevătat că Secția de obstetrică și ginecologie 

din Sfântu Gheorghe va fi transferat în mun. Târgu Secuiesc. 
Dl. Kelemen Andrei arată că nu are asemenea informații la ora actuală preiau doar 

cazurile de naștere, pentru cel mult încă o săptămână. 
Dl. Ilyés Botond întreabă dacă au efectuat testări și când vor fi rezultate. 
Dl. Kelemen Andrei arată că doar persoanele care prezintă simptome sunt testați. 
Dl. Primar arată că la ora actuală pe teritoriul mun. Târgu secuiesc există 174 de cazuri 

de autoizolare la domiciliu și un caz de carantină instituțională. 
Dl. Gáspár Zsolt arată că a apărut în mass-media o informație falsă precum că medicii de 

familie pot elibera rețete pentru insulină persoanelor cu diabet zaharat. Nu este adevărat, astfel de 
rețete pot fi eliberate doar de medicii de specialitate. 

Dl. Kelemen Andrei arată că cel mai important este în condițiile actuale să stăm acasă și 
să respectăm recomandările autorităților. Nu trebuie să ne panicăm. 

Dl. Primar arată că nu a fost amendată nici o persoană  vârstnică pentru nerespectarea 
întocmirii declarației și a solicitat și înțelegere și colaborare din partea poliției națională cu privire 
la personele în vârstă. Deasemenea arată că nu trebuie intrat în panică ci trebuie avut grijă și dat 
ajutor pentru alții.  

Dl. Gál Elemér László arată că are adeverință permanentă de la firma unde lucrează și 
este disponibil la sfârșit de săptămână să ajute cu orice dacă va fi nevoie. 

Dl. Czipa Lóránd arată că a fost identificat o persoană fără adăpost, Ráduly István, care 
staționează la etajul 4 al unui bloc. Întreabă dacă există posibilitate ca această persoană să fie cazată 
undeva. 

Dl. Primar arată că nu există nici o persoană fără adăpost înregistrată în baza de date 
existente la biroul social dar vor verifica situația și în cazul în care informația se confirmă vor 
rezolva problema. 

Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte pentru 
participare şi declară închise lucrările şedinţei. 

 
      PREŞEDINTE                    SECRETAR GENERAL                   
   Bartók Előd Huba                                          Tóth Csilla Enikő 
 
 
 
 

Întocmit Mátyus Kálmán 
Comp. Adm. Publ. Loc. 


