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                                             P R O C E S   V E R B A L   NR. 10/2021 
 

Încheiat astăzi, 29 iulie 2021, cu ocazia şedinţei extraordinare, a Consiliului local al 
municipiului Târgu Secuiesc, desfăşurată în sala de ședință a Primăriei municipiului Târgu 
Secuiesc. 
                Convocarea consilierilor şi a invitaţilor s-a făcut de către domnul primar, cu Dispoziţia 
nr. 366/26 iulie 2021  privind convocarea consiliului local. 

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 un număr total de 10 consilieri: Szilveszter 

Szabolcs, Dávid Sándor, Gáspár Zsolt, Papp Gyöngyike, Ilyés Botond, Lukács László, Szabó 
István, Balázs József Attila,  Czipa Lóránd-Szabolcs  și Biszak László István.  

Consilierii Hegedűs Ferenc, Szigethy Kálmán, Nagy-Babos Tamás, Molnár Lajos 
Zoltán și Kiss Levente Csaba au votat electronic prin e-mail. 

Lipsesc nemotivat consilierii Bejan András și Szasz Szabolcs Csaba. 
De asemenea la şedinţă mai participă: domnul primar Bokor Tiberiu, Tóth Csilla Enikő 

secretarul general al municipiului, şefii de compartimente și reprezentanţii mas-media. Lucrările 
şedinţei ordinare a Consiliului Local sunt publice. Dl.secretar general întreabă dacă consilierii locali 
sunt de acord cu aprobarea Procesului verbal nr. 8 și 9/2021, supus la vot, procesele verbale au fost  
aprobate cu 10 voturi pentru.  

După aceste formalităţi s-a trecut 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 2021 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 

nr. 107/2020 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2021 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. PARCURI 

INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L.,  aprobat prin H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 45/2017 
4. Proiect de hotărâre cu privire la  desemnarea reprezentanţilor  consiliului local în 

Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau prestări de servicii al municipiului Târgu Secuiesc  
5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării masei lemnose pe picior 

provenind din fondul forestier proprietatea municipiului , prin licitaţie publică, și pentru populație  
şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei 

6. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 75/2021 privind 
asocierea U.A.T. Municipiul Târgu Secuiesc  cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea 
înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU 
SECUIESC-COVASNA” 

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea aderării Municipiului Târgu Secuiesc la 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Turistică ”Ciomad-Balvanyos, Csomád-Bálványos 
Közösségek Közti Turizmusfejlesztesi Társulás” 

8. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unui teren de sport cu gazon 
artificial din municipiul Târgu Secuiesc, satul Lunga 

9. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului onorific „PRO URBE” pe anul 2021, 
domnului dr. Bíró Gábor 
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „AMENAJARE 
INCUBATOR PENTRU AFACERI” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Stadionului nr. 13A 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de vânzare a pachetului de acțiuni 
deținute de către U.A.T Municipiul Târgu Secuiesc la societatea New Fashion S.A. 

12. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului 
municipal Târgu Secuiesc, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2021 

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

Supus la vot, ordinea de zi a fost acceptată cu 10 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 2021. 

Dl. Ilyés Botond întreabă care ramură a sportului va primi suma de 300.000 lei prevăzută 
în buget. 

Dl primar arată că suma respectivă nu este din bugetul prevăzut pentru proiectele sportive. 
Au decis împreună cu Consiliul Județean că anul acesta vor susține trei ramuri ale sporului și 
anume fotbalul, baschetul și hocheiul pe gheață. Pentru aceste echipe se vor aloca câte 1 milion de 
lei, 500.000 lei de către Consiliul Județean și 500.000 lei de către Consiliul Local Târgu Secuiesc. 
Din motive de contabilitate s-au înțeles ca 1 milion de lei se va da pentru echipa de fotbal de către 
Consiliul Local Târgu Secuiesc și 1 milion de lei se va aloca pentru echipa de baschet de către 
Consiliul Județean. Suma de 300.000 de lei se va aloca echipei de fotbal urmând ca restul să fie 
prevăzut în bugetul de anul viitor când se va termina și campionatul. Trebuie menționat însă că 
echipa de forbal nu a reușit să cheltuie încă nici suma alocată anul trecut. 

Dl. Balázs József Attila întreabă dacă intră în această finanțare a sportului și patinajul 
artistic. Este de părere că ar trebui finanțată și această ramură a sportului deoarece cu greu se 
găsește și antrenor iar copii au nevoie de antrenamente pentru a avea rezultate.  

Dl primar arată că patinajul artistic primește sume din fondul prevăzut pentru proiecte 
sportive. Fiecare ramură a sportului este ajutată în limita posibilităților. Aduce aminte consilierilor 
locali  că pe vremuri terenul de fotbal a fost neglijată, la ora actuală este întreținută, au construit 
tribună pentru spectatori, există și echipa de fotbal, au reușit să amenajeze două terenuri cu gazon 
artificial și vor construi și sala de înnot.  

              Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2021,  
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 98/2021 privind rectificarea  bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2021, cu 15 voturi pentru. (5 voturi exprimate prin e-mail) 
             La pct. 2 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 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 Hotărârii Consiliului Local nr. 107/2020 privind 
impozitele şi taxele locale pe anul 2021, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 99/2021 
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 107/2020 privind impozitele şi 
taxele locale pe anul 2021,  cu 15 voturi pentru. (5 voturi exprimate prin e-mail). 
            La pct. 3 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea Actului Constitutiv al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L.,  
aprobat prin H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 45/2017.  
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            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-
SECUIESC S.R.L.,  aprobat prin H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 45/2017, Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr. 100/2021, privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L.,  aprobat prin H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 45/2017,  cu 
11 voturi pentru și 4 abțineri  (Czipa Lóránd-Szabolcs, Ilyés Botond, Balázs József Attila, Szabó 
István). (5 voturi exprimate prin e-mail). 

           La pct. 4 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la  
desemnarea reprezentanţilor  consiliului local în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau 
prestări de servicii al municipiului Târgu Secuiesc. 

  Dl. Czipa Lóránd Szabolcs propune ca dl. Balázs József Attila să facă parte dintre membrii 
comisiei iar el se va retrage dintre membrii supleanți. 

  Dl. Balázs József Attila arată că gruparea politică EMNP-PCMT dorește ca un consilier 
dintre ei să facă parte din comisia propriu zisă în caz contrar nu vor accepta nici nominalizarea ca 
membru supleant. 

  Supusu la vot de către președintele de ședință propunerea a fost respinsă cu 4 voturi pentru 
și șase abțineri. 

  Dl. Dávid Sándor propune ca locul supleant devenit liber să fie ocupat de către consilierul 
Molnár Lajos Zoltán. 

  Propunerea a fost acceptată cu 6 voturi pentru și 4 abțineri. 
              Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 

hotărâre modificat cu privire la  desemnarea reprezentanţilor  consiliului local în Comisia pentru 
vânzarea spaţiilor comerciale sau prestări de servicii al municipiului Târgu Secuiesc,  Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 101/2021, cu privire la  desemnarea reprezentanţilor  
consiliului local în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau prestări de servicii al 
municipiului Târgu Secuiesc, cu 6 voturi pentru și 4 abțineri (Czipa Lóránd-Szabolcs, Ilyés Botond, 
Balázs József Attila, Szabó István).     

            La pct. 5 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
aprobarea vânzării masei lemnose pe picior provenind din fondul forestier proprietatea municipiului , 
prin licitaţie publică, și pentru populație  şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei. 
          Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre, cu privire la aprobarea vânzării masei lemnose pe picior provenind din fondul forestier 
proprietatea municipiului , prin licitaţie publică, și pentru populație  şi stabilirea preţului de pornire a 
licitaţiei, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 102/2021, cu privire la aprobarea vânzării 
masei lemnose pe picior provenind din fondul forestier proprietatea municipiului, prin licitaţie 
publică, și pentru populație  şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei,  cu 15 voturi pentru. (5 voturi 
exprimate prin e-mail). 

          La pct. 6  înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 75/2021 privind asocierea U.A.T. Municipiul Târgu 
Secuiesc  cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-COVASNA”. 
           Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 75/2021 privind asocierea U.A.T. 
Municipiul Târgu Secuiesc  cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară „ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-COVASNA”, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 103/2021, privind revocarea Hotărârii Consiliului 
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Local nr. 75/2021 privind asocierea U.A.T. Municipiul Târgu Secuiesc  cu alte unități 
administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONĂ 
METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-COVASNA”, cu 15 voturi pentru. (5 voturi exprimate 
prin e-mail). 
                La pct. 7 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre pentru 
aprobarea aderării Municipiului Târgu Secuiesc la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
Turistică ”Ciomad-Balvanyos, Csomád-Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztesi 
Társulás”. 
           Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre pentru aprobarea aderării Municipiului Târgu Secuiesc la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Turistică ”Ciomad-Balvanyos, Csomád-Bálványos Közösségek Közti 
Turizmusfejlesztesi Társulás”, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 104/2021, pentru 
aprobarea aderării Municipiului Târgu Secuiesc la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
Turistică ”Ciomad-Balvanyos, Csomád-Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztesi 
Társulás”,  cu 15 voturi pentru. (5 voturi exprimate prin e-mail). 
             La pct. 8 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
atribuirea denumirii unui teren de sport cu gazon artificial din municipiul Târgu Secuiesc, satul 
Lunga. 
           Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind atribuirea denumirii unui teren de sport cu gazon artificial din municipiul Târgu 
Secuiesc, satul Lunga, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 105/2021, privind atribuirea 
denumirii unui teren de sport cu gazon artificial din municipiul Târgu Secuiesc, satul Lunga, cu 15 
voturi pentru. (5 voturi exprimate prin e-mail). 
               La pct. 9 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
conferirea titlului onorific „PRO URBE” pe anul 2021, domnului dr. Bíró Gábor. 
            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind conferirea titlului onorific „PRO URBE” pe anul 2021, domnului dr. Bíró Gábor, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 106/2021 privind conferirea titlului onorific „PRO 
URBE” pe anul 2021, domnului dr. Bíró Gábor, cu 15 voturi pentru. (5 voturi exprimate prin e-
mail). 

            La pct. 10 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal „AMENAJARE INCUBATOR PENTRU AFACERI” din 
municipiul Târgu Secuiesc, str. Stadionului nr. 13A., 
         Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „AMENAJARE INCUBATOR PENTRU 
AFACERI” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Stadionului nr. 13A, Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr. 107/2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „AMENAJARE 
INCUBATOR PENTRU AFACERI” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Stadionului nr. 13A , cu 
15 voturi pentru. (5 voturi exprimate prin e-mail). 

                 La pct. 11 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea procedurii de vânzare a pachetului de acțiuni deținute de către U.A.T Municipiul Târgu 
Secuiesc la societatea New Fashion S.A. 
          Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea procedurii de vânzare a pachetului de acțiuni deținute de către U.A.T 
Municipiul Târgu Secuiesc la societatea New Fashion S.A., Consiliul local adoptând astfel 
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Hotărârea nr. 108/2021 privind aprobarea procedurii de vânzare a pachetului de acțiuni deținute 
de către U.A.T Municipiul Târgu Secuiesc la societatea New Fashion S.A., cu 11 voturi pentru 1 
vot împotrivă (Iyés Botond) și 3 abțineri (Czipa Lóránd-Szabolcs, Balázs József Attila, Szabó 
István). (5 voturi exprimate prin e-mail). 

            La pct. 12 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire 
la modificarea statului de funcții al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 13/2021. 
         Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2021, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea 
nr. 109/2021 cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2021, cu 15 voturi pentru. (5 voturi exprimate prin 
e-mail). 

                Se trece la Capitolul B – 1.  „Întrebări și interpelări” unde s-a dat cuvântul domnului 
Croitoru Constantin, directorul executiv al Poliției Locale, care a prezentat o scurtă informare 
despre activitatea desfășurată în cursul acestui an. 

Pe marginea informării au luat cuvântul consilierii: 
Dl. Gáspár Zsolt arată că parcările în zonele interzise este o problemă delicată dar trebuie 

găsit o soluție pentru rezolvarea problemei. 
Dl. Dávid Sándor arată că deși înțelege că există multe autovehicule înmatriculate în oraș 

dar această explicație este irelevantă deoarece nu sunt parcate în același timp toate aceste 
autovehicule. Există legislație iar sarcina poliției locale este să dea amenzi conform legii. Faptul că 
unii parchează cu atuvehicule pe trotuar sau în fața magazinelor este inacceptabil și nu se poate 
explica în nici un fel. Zonele cu cele mai multe probleme trebuie verificate mai des și luate măsuri 
unde se impun. 

Dl. Balázs József Attila întreabă cât este amenda pentru parcare interzisă conform 
hotărârii Consiliului local. 

Dl Croitoru Constantin arată că amenda este de 100 de lei iar dacă se achită în timp 
trebuie plătit 50 de lei. 

Dl. Szabó István arată că există probleme și cu bicicliștii pe pistele de biciclete. Circulă 
cu viteze, nu se opresc la intersecții și pot fi observați cu greu de către conducătorii de autovehicule. 

Dl. Szilveszter Szabolcs arată că au început montarea smafoarelor și pentru bicicliști și în 
acest fel speră că problema semnalată se va rezolva. 

Dl. Lukács László arată că din cauza suspendării parcării cu plată pe timpul pandemiei 
abonamentele au fost prelungite însă acestea expiră în luna august. Ar trebui mediatizat acest lucru 
pentru evitarea amenzii deoarece 90% dintre locuitori nu știu până la ce dată sunt valabile 
abonamentele. 

Dl. Dávid Sándor arată că în fața magazinelor au apărut copii cerșetori și roagă poliția 
locală precum și biroul social să ia măsurile necesare pentru a stopa fenomenul. 

Dl. Balázs József Attila întreabă dacă zona din spatele blocurilor din strada Cernatului va 
fi reabilitată anul acesta. 

Domnul primar arată că planul de reabilitare este finalizat însă executarea lucrărilor nu a 
fost scoasă la licitație deoarece cofinanțarea proiectelor existente și începute necesită cheltuieli 
uriașe. Din cauza scumpirii materialelor de construcții speră că măcar vor reuși să termine lucrările 
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deja începute. Din păcate societățile executante fără renegocierea pețului de executare nu mai pot 
continua lucrările. 

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

 
 
       PREŞEDINTE                       SECRETAR GENERAL                   
        Gáspár Zsolt                                                    Tóth Csilla Enikő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


