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                                             P R O C E S    V E R B A L   NR. 1/2021 
 

Încheiat astăzi, 28 ianuarie 2021, 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.30/2021. 

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, Bejan 

András, Gáspár Zsolt, Szigethy Kálmán, Papp Gyöngyike, Nagy-Babos Tamás, Molnár Lajos 
Zoltán,  Lukács László,  Ilyés Botond, Szasz Szabolcs Csaba, Czipa Lóránd-Szabolcs, Hegedüs 
Ferenc, Biszak László István, Kiss Levente Csaba, Szabó István și Balazs Jozsef Attila. 

De asemenea la şedinţă mai participă: domnul primar Bokor Tiberiu, Tóth Csilla Enikő 
secretarul general al municipiului, dl. Szöllősi Tamás, directorul SC Parcuri Industriale Târgu 
Secuiesc 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 modificarea Actului Constitutiv al S.C GOSP-COM 

S.R.L  Târgu Secuiesc,  aprobat prin H.CL. Târgu Secuiesc nr. 38/1995 
2. Proiect de hotărâre privind reducerea capitalului social și modificarea Actului 

Constitutiv al S.C GOSP-COM SRL, aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc nr. 38/1995 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului 

adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare 
deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și S.C. ECO BIHOR 
S.R.L. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 
107/2020 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2021 

5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu 
Secuiesc al imobilului identificat prin C.F. Tg. Secuiesc nr. 25721, în domeniul privat al 
municipiului Târgu Secuiesc 

6. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă a unei parcele de  teren,  aflat în 
proprietatea  municipiului Târgu Secuiesc, strada Fortyogó,  pentru construirea de locuințe 
proprietate personală, în conformitate cu prevederile  Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările 
şi complectările ulterioare 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.Târgu Secuiesc 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 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului  „ Îmbunatățirea infrastructurii TIC 
sistemice în domeniul e-educație din municipiul Târgu Secuiesc” în vederea finanțării prin 
Programul Operațional Competitivitate (POC), Axa prioritară 2, Acțiunea 2.3.3. Apel 2 și a 
cheltuielilor legate de proiect 

9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare 
pentru anul 2021-2022 al unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc 
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10.  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 
pentru  anul şcolar 2020-2021, semestrul II 

11. Proiect de hotărâre privind nominalizarea de către Consiliul local al municipiului 
Târgu Secuiesc a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de 
evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Târgu 
Secuiesc 

12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes 
local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 
2021 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea  statului de funcţii al Spitalului municipal 
Târgu Secuiesc, valabil de la 1 ianuarie 2021 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii și ținerii la zi a Registrului Agricol 
al municipiului Târgu Secuiesc,  perioada 2020 -2024,  în format electronic 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării municipiului Târgu Secuiesc la 
“Convenția Primarilor privind Clima și Energia” (Convenant of Mayors for Climate & Energy) 

16. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 101/2017 
privind aprobarea Regulamentului privind obligațiile și responsabilitățile ce revin persoanelor fizice  
și juridice din municipiul TÂRGU SECUIESC pentru buna gospodărire și înfrumusețare a 
localității și protecția mediului precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții 

17. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 86/2013 
privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din 
municipiul Târgu Secuiesc 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes 
local pentru susţinerea familiilor  cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Târgu 
Secuiesc, în vederea promovării  unui stil de viaţă sănătos prin înlesnirea accesului  acestora la 
serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc  şi a 
creşterii calităţii vieţii 

19. Proiect de hotărâre cu  privire la modificarea actului constitutiv al Fundaţiei 
Culturale Vigadó, aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc nr. 193/2009 

20. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de 
amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire teren în două loturi, situat în str. 
Abatorului nr. 10 

B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
Înrebări și interpelări 
Domnul primar propune suplimentatrea ordinii de zi cu încă un proiect de hotărâre, care 

a fost avizat de Comisia economică și juridică și anume, Proiect de hotărâre privind aprobarea 
trecerii din proprietatea Statului Român și în administrarea Sfatului Popular al orașului Târgu 
Secuiesc, în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local 
Târgu Secuiesc, al imobilului situat în mun. Târgu Secuiesc, înscris în C.F. nr. 28473. 

Propunerea a fost votată cu unanimitate de voturi. 
Astfel proiectul ordinii de zi se prezintă în felul următor: 
A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al S.C GOSP-COM 

S.R.L  Târgu Secuiesc,  aprobat prin H.CL. Târgu Secuiesc nr. 38/1995 
2. Proiect de hotărâre privind reducerea capitalului social și modificarea Actului 

Constitutiv al S.C GOSP-COM SRL, aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc nr. 38/1995 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului 

adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare 
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deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și S.C. ECO BIHOR 
S.R.L. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 
107/2020 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2021 

5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu 
Secuiesc al imobilului identificat prin C.F. Tg. Secuiesc nr. 25721, în domeniul privat al 
municipiului Târgu Secuiesc 

6. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă a unei parcele de  teren,  aflat în 
proprietatea  municipiului Târgu Secuiesc, strada Fortyogó,  pentru construirea de locuințe 
proprietate personală, în conformitate cu prevederile  Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările 
şi complectările ulterioare 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.Târgu Secuiesc 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 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului  „ Îmbunatățirea infrastructurii TIC 
sistemice în domeniul e-educație din municipiul Târgu Secuiesc” în vederea finanțării prin 
Programul Operațional Competitivitate (POC), Axa prioritară 2, Acțiunea 2.3.3. Apel 2 și a 
cheltuielilor legate de proiect 

9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare 
pentru anul 2021-2022 al unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc 

10. 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 
pentru  anul şcolar 2020-2021, semestrul II 

11. Proiect de hotărâre privind nominalizarea de către Consiliul local al municipiului 
Târgu Secuiesc a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de 
evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Târgu 
Secuiesc 

12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes 
local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 
2021 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea  statului de funcţii al Spitalului municipal 
Târgu Secuiesc, valabil de la 1 ianuarie 2021 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii și ținerii la zi a Registrului Agricol 
al municipiului Târgu Secuiesc,  perioada 2020 -2024,  în format electronic 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării municipiului Târgu Secuiesc la 
“Convenția Primarilor privind Clima și Energia” (Convenant of Mayors for Climate & Energy) 

16. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 101/2017 
privind aprobarea Regulamentului privind obligațiile și responsabilitățile ce revin persoanelor fizice  
și juridice din municipiul TÂRGU SECUIESC pentru buna gospodărire și înfrumusețare a 
localității și protecția mediului precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții 

17. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 86/2013 
privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din 
municipiul Târgu Secuiesc 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes 
local pentru susţinerea familiilor  cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Târgu 
Secuiesc, în vederea promovării  unui stil de viaţă sănătos prin înlesnirea accesului  acestora la 
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serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc  şi a 
creşterii calităţii vieţii 

19. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea actului constitutiv al Fundaţiei 
Culturale Vigadó, aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc nr. 193/2009 

20.  Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de 
amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire teren în două loturi, situat în str. 
Abatorului nr. 10 

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în 
administrarea Sfatului Popular al orașului Târgu Secuiesc, în domeniul public al Municipiului 
Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local Târgu Secuiesc, al imobilului situat în mun. 
Târgu Secuiesc, înscris în C.F. nr. 28473 

B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
Înrebări și interpelări 

            La pct. 1 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de privind modificarea 
Actului Constitutiv al S.C GOSP-COM S.R.L  Târgu Secuiesc,  aprobat prin H.CL. Târgu Secuiesc 
nr. 38/1995.  
              Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al S.C GOSP-COM S.R.L  Târgu Secuiesc,  
aprobat prin H.CL. Târgu Secuiesc nr. 38/1995,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
1/2021 privind modificarea Actului Constitutiv al S.C GOSP-COM S.R.L  Târgu Secuiesc,  aprobat 
prin H.CL. Târgu Secuiesc nr. 38/1995, cu 17 voturi pentru. 
             La pct. 2 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
reducerea capitalului social și modificarea Actului Constitutiv al S.C GOSP-COM SRL, aprobat 
prin H.C.L Târgu Secuiesc nr. 38/1995.  
              Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind reducerea capitalului social și modificarea Actului Constitutiv al S.C GOSP-COM 
SRL, aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc nr. 38/1995,   Consiliul local adoptând astfel Hotărârea 
nr. 2/2021, privind reducerea capitalului social și modificarea Actului Constitutiv al S.C GOSP-
COM SRL, aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc nr. 38/1995, cu 17 voturi pentru. 
              La pct. 3 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 5 la Contractul de delegare a 
gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, 
încheiat între județul Covasna și S.C. ECO BIHOR S.R.L. 
              Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 5 la Contractul 
de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 
128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și S.C. ECO BIHOR S.R.L., Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 3/2021, , cu 16 voturi pentru și un vot împotrivă (Balázs József 
Attila). 

             La pct. 4 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea și completarea H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 107/2020 privind impozitele şi taxele locale pe 
anul 2021. 

              Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 107/2020 privind impozitele 
şi taxele locale pe anul 2021, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 4/2021, privind 
modificarea și completarea H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 107/2020 privind impozitele şi taxele locale 
pe anul 2021, cu 17 voturi pentru. 
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             La pct. 5 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc al imobilului identificat prin C.F. Tg. 
Secuiesc nr. 25721, în domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc. 
            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc al imobilului 
identificat prin C.F. Tg. Secuiesc nr. 25721, în domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc,  
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 5/2021, privind trecerea din domeniul public al 
municipiului Târgu Secuiesc al imobilului identificat prin C.F. Tg. Secuiesc nr. 25721, în domeniul 
privat al municipiului Târgu Secuiesc, cu 17 voturi pentru. 

              La pct. 6 înscris pe ordinea de zi, domnul viceprimar prezintă proiectul de hotărâre 
privind atribuirea în folosinţă a unei parcele de  teren,  aflat în proprietatea  municipiului Târgu 
Secuiesc, strada Fortyogó,  pentru construirea de locuințe proprietate personală, în conformitate cu 
prevederile  Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi complectările ulterioare.  

              Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind atribuirea în folosinţă a unei parcele de  teren,  aflat în proprietatea  municipiului 
Târgu Secuiesc, strada Fortyogó,  pentru construirea de locuințe proprietate personală, în 
conformitate cu prevederile  Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi complectările 
ulterioare, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 6/2021, privind atribuirea în folosinţă a 
unei parcele de  teren,  aflat în proprietatea  municipiului Târgu Secuiesc, strada Fortyogó,  pentru 
construirea de locuințe proprietate personală, în conformitate cu prevederile  Legii nr. 15/2003, 
republicată, cu modificările şi complectările ulterioare, cu 17 voturi pentru. 

              La pct. 7 înscris pe ordinea de zi, domnul viceprimar prezintă proiectul de hotărâre 
privind modificarea H.C.L.Târgu Secuiesc 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. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind modificarea H.C.L.Târgu Secuiesc 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,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 7/2021, privind 
modificarea H.C.L.Târgu Secuiesc 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, cu 17 voturi pentru. 
               La pct. 8 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea proiectului  „ Îmbunatățirea infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație din 
municipiul Târgu Secuiesc” în vederea finanțării prin Programul Operațional 
Competitivitate (POC), Axa prioritară 2, Acțiunea 2.3.3. Apel 2 și a cheltuielilor legate de proiect.   

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea proiectului  „ Îmbunatățirea infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-
educație din municipiul Târgu Secuiesc” în vederea finanțării prin Programul Operațional 
Competitivitate (POC), Axa prioritară 2, Acțiunea 2.3.3. Apel 2 și a cheltuielilor legate de proiect, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 8/2021, privind aprobarea proiectului  „ 
Îmbunatățirea infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație din municipiul Târgu Secuiesc” 
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în vederea finanțării prin Programul Operațional Competitivitate (POC), Axa prioritară 2, Acțiunea 
2.3.3. Apel 2 și a cheltuielilor legate de proiect, cu 17 voturi pentru. 
                 La pct. 9 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire 
la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru anul 2021-2022 al unităţilor de 
învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru anul 2021-2022 al 
unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 9/2021, cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru anul 
2021-2022 al unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc, cu 17 voturi pentru. 
               La pct. 10 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 pentru  anul şcolar 2020-2021, semestrul II.   

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 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 pentru  anul şcolar 2020-2021, 
semestrul II, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 10/2021, privind stabilirea cuantumului 
burselor pe categorii ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat în 
municipiul Târgu  Secuiesc pentru  anul şcolar 2020-2021, semestrul II,  cu 16 voturi pentru , 
domnul Bejan Andras abținând de la vot, întrucât este director de liceu. 

                 La pct. 11 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
nominalizarea de către Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc a doi consilieri locali care vor 
avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale 
ale secretarului general al municipiului Târgu Secuiesc. 
            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind nominalizarea de către Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc a doi 
consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Târgu Secuiesc,  Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 11/2021, privind nominalizarea de către Consiliul local al 
municipiului Târgu Secuiesc a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul 
comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al 
municipiului Târgu Secuiesc, cu 17 voturi pentru . 

               La pct. 12 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire 
la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din 
familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2021.   

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele apte 
de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2021,  Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 12/2021, cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de 
interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat 
pentru anul 2021, cu  17 voturi pentru.                
               La pct. 13 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea  statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, valabil de la 1 ianuarie 2021.   

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea  statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, valabil de la 1 
ianuarie 2021,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 13/2021, privind aprobarea  statului 
de funcţii al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, valabil de la 1 ianuarie 2021, cu  17 voturi pentru.               
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               La pct. 14 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea întocmirii și ținerii la zi a Registrului Agricol al municipiului Târgu Secuiesc,  perioada 
2020 -2024,  în format electronic.   

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea întocmirii și ținerii la zi a Registrului Agricol al municipiului Târgu 
Secuiesc,  perioada 2020 -2024,  în format electronic,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea 
nr. 14/2021, privind aprobarea întocmirii și ținerii la zi a Registrului Agricol al municipiului Târgu 
Secuiesc,  perioada 2020 -2024,  în format electronic, cu  17 voturi pentru.                
               La pct. 15 înscris pe ordinea de zi, domnul viceprimar prezintă proiectul de hotărâre 
privind aprobarea aderării municipiului Târgu Secuiesc la “Convenția Primarilor privind Clima și 
Energia” (Convenant of Mayors for Climate & Energy).   

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea aderării municipiului Târgu Secuiesc la “Convenția Primarilor privind 
Clima și Energia” (Convenant of Mayors for Climate & Energy),  Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 15/2021, privind aprobarea aderării municipiului Târgu Secuiesc la “Convenția 
Primarilor privind Clima și Energia” (Convenant of Mayors for Climate & Energy), cu  17 voturi 
pentru.                
               La pct. 16 înscris pe ordinea de zi, domnul viceprimar prezintă proiectul de hotărâre cu 
privire la modificarea H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 101/2017 privind aprobarea Regulamentului 
privind obligațiile și responsabilitățile ce revin persoanelor fizice  și juridice din municipiul 
TÂRGU SECUIESC pentru buna gospodărire și înfrumusețare a localității și protecția mediului 
precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții.   

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 101/2017 privind aprobarea 
Regulamentului privind obligațiile și responsabilitățile ce revin persoanelor fizice  și juridice din 
municipiul TÂRGU SECUIESC pentru buna gospodărire și înfrumusețare a localității și protecția 
mediului precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții,  Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 16/2021, cu privire la modificarea H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 101/2017 privind 
aprobarea Regulamentului privind obligațiile și responsabilitățile ce revin persoanelor fizice  și 
juridice din municipiul TÂRGU SECUIESC pentru buna gospodărire și înfrumusețare a localității 
și protecția mediului precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții, cu  17 voturi pentru.                
               La pct. 17 înscris pe ordinea de zi, domnul viceprimar prezintă proiectul de hotărâre cu 
privire la modificarea H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 86/2013 privind aprobarea Regulamentului de 
atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Târgu Secuiesc.   

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 86/2013 privind aprobarea 
Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Târgu 
Secuiesc,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 17/2021, cu privire la modificarea H.C.L. 
Târgu Secuiesc nr. 86/2013 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în 
parcările de reşedinţă din municipiul Târgu Secuiesc, cu  17 voturi pentru.                
               La pct. 18 înscris pe ordinea de zi, domnul viceprimar prezintă proiectul de hotărâre 
privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes local pentru susţinerea familiilor  cu 
minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Târgu Secuiesc, în vederea promovării  unui 
stil de viaţă sănătos prin înlesnirea accesului  acestora la serviciile publice aflate în subordinea 
Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc  şi a creşterii calităţii vieţii.   

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes local pentru susţinerea 
familiilor  cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Târgu Secuiesc, în vederea 
promovării  unui stil de viaţă sănătos prin înlesnirea accesului  acestora la serviciile publice aflate 
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în subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc  şi a creşterii calităţii vieţii,  
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 18/2021, privind aprobarea instituirii Programului 
multianual de interes local pentru susţinerea familiilor  cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa 
în Municipiul Târgu Secuiesc, în vederea promovării  unui stil de viaţă sănătos prin înlesnirea 
accesului  acestora la serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgu 
Secuiesc  şi a creşterii calităţii vieţii, cu  17 voturi pentru.                
               La pct. 19 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire 
la modificarea actului constitutiv al Fundaţiei Culturale Vigadó, aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc 
nr. 193/2009.   

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
cu privire la modificarea actului constitutiv al Fundaţiei Culturale Vigadó, aprobat prin H.C.L 
Târgu Secuiesc nr. 193/2009,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 19/2021, cu privire la 
modificarea actului constitutiv al Fundaţiei Culturale Vigadó, aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc 
nr. 193/2009, cu  17 voturi pentru.                
               La pct. 20 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere 
de dezlipire teren în două loturi, situat în str. Abatorului nr. 10.   

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a 
imobilului cu propunere de dezlipire teren în două loturi, situat în str. Abatorului nr. 10,  Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 20/2021, privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de 
amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire teren în două loturi, situat în str. 
Abatorului nr. 10, cu  16 voturi pentru. Domnul consilier Hegedűs Ferenc nu a votat.               
               La pct. 21 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în administrarea Sfatului Popular al orașului 
Târgu Secuiesc, în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului 
Local Târgu Secuiesc, al imobilului situat în mun. Târgu Secuiesc, înscris în C.F. nr. 28473.   

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în administrarea Sfatului 
Popular al orașului Târgu Secuiesc, în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc și în 
administrarea Consiliului Local Târgu Secuiesc, al imobilului situat în mun. Târgu Secuiesc, înscris 
în C.F. nr. 28473,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 21/2021, privind aprobarea 
trecerii din proprietatea Statului Român și în administrarea Sfatului Popular al orașului Târgu 
Secuiesc, în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local 
Târgu Secuiesc, al imobilului situat în mun. Târgu Secuiesc, înscris în C.F. nr. 28473, cu  17 voturi 
pentru.         

Se trece la Capitolul B – 1.  „Întrebări și interpelări”: 
Dl. Szöllősi Tamás, directorul SC Parcuri Industriale Târgu Secuiesc SRL prezintă o 

scurtă informare despre activitatea agentului economic. 
Dl. Balázs József Attila întreabă dacă parcul este mediatizat și în presa din străinătate. 
Dl. Szöllősi Tamás arată că tarifele pentru astfel de mediatizări sunt foarte mari motiv 

pentru care la ora actuală mediatizarea se face la nivel național și deasemenea este mediatizat prin 
Bruxelles și cu ajutorul deputaților din  Parlamentul eruropean. 

Dl. Szilveszter Szabolcs arată că ar trebui purtat o comunicație mai eficientă și cu 
investitorii locali în sensul să fie informați despre facilitățile acordate de parcul industrial. 

Dl. Szöllősi Tamás arată că pe lângă campaniile de informare despre facilitățile parcului 
industrial au organizat și întâlniri personale cu potențialii investitori. Există părţi interesate, se 
poartă discuţii cu ei însă din cauza crizei actuale ezită să facă investiții. 
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Dl primar arată că un impediment pentru mulți investitori reprezintă lipsa infrastructurii 
de gaz metan. De asemenea parcul industrial nr. 2 este situat în apropierea stației de epurare al 
orașului, fapt care exclude anumite activități din zona acestui parc. Toate parcurile industriale din 
țară sunt într-o situație dificilă la ora actuală. 

Dl. Szigethy Kálmán arată că din punct de vedere al investitorilor o problemă este și 
faptul că mulți dintre ei doresc să facă investiții din proiecte finanțate de UE, iar procesul pentru 
obținerea de fonduri pentru finanțare se desfășoară foarte lent ținând cont și de faptul că, criteriile 
impuse sunt de multe ori imposibil de realizat. 

Dl. Szöllősi Tamás arată că cca. 90% dintre investitorii prezenți în parcul industrial 
dorește să obțină fonduri pentru investiții prin depunerea diferitelor proiecte. 

Dl. Szilveszter Szabolcs roagă directorul societății ca la o ședință viitoare să depună un 
plan de dezvoltare, să vadă ce concepții și propuneri există pentru dezvoltarea societății. 

Dl. Lukács László întreabă în ce fază este proiectul pentru extinderea rețelei de gaze 
naturale. 

Dl. primar arată că proiectul a fost depus pe 15 decembrie la Ministerul Fondurilor 
Europene. Pe data de 19 decembrie prevederile legale au fost modificate însă speră că proiectul deja 
depus va fi adjudecat conform prevederilor existente la data depunerii. Tinde însă să precizeze că în 
cazul extinderii rețelei de canalizare și apă potabilă la nivelul satelor aparținătoare a avut o 
experiență neplăcută. Obținerea de fonduri pentru aceste lucrări a fost precedat de multe discuții și 
greutăți iar la finalizarea lucrărilor foarte puțini dintre locuitori au vrut să se racordeze la rețea. 
Speră că acest fenomen nu se va repeta și în cazul gazului, deoarece în acest caz neîndeplinirea 
criteriilor va conduce la rambursarea cheltuielilor. Arată că problema satelor în astfel de proiecte 
este faptul că  numărul consumatprilor este foarte redus. Din această cauză vor încerca prin 
înființarea unei asociații de dezvoltare intercomunitară să depună un proiect comun, în această 
situație crește și numărul consumatorilor, iar în caz de rambursare și cheltuielile s-ar împărții între 
membrii asociației. 

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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