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                                             P R O C E S   V E R B A L   NR. 12/2021 
 

Încheiat astăzi, 26 august 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. 397/23 august 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 13 consilieri:, Dávid 

Sándor, Gáspár Zsolt, Nagy-Babos Tamás, Papp Gyöngyike, Ilyés Botond, Kiss Levente Csaba, 
Szabó István, Balázs József Attila, Hegedűs Ferenc, Bejan András, Szasz Szabolcs Csaba, Czipa 
Lóránd-Szabolcs  și Biszak László István. 

Consilierii Szigethy Kálmán, Szilveszter Szabolcs, Molnár Lajos Zoltán și Lukács 
László au votat electronic prin e-mail. 

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. 11/2021, supus la vot, procesul verbal a fost  
aprobate cu 13 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 aprobarea contului de execuţie a bugetului general al 

municipiului Tg. Secuiesc pe trim. II/2021 
3. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în conținutul 

Hotărârii Consiliului Local nr. 50/2021 cu privire la modificarea HCL nr. 96/2020 privind 
aprobarea înființării “Serviciului Public Local Târgu Secuiesc” 

4. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în conținutul 
Hotărârii Consiliului Local nr. 81/2021 cu privire la aprobarea repartizării  unui  apartament cu  o 
cameră,  situat în municipiul Târgu Secuiesc, Curtea 12  nr. 3,  locuința nr.2  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor 
Consiliul de Administrație al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. în 
conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă 

6. Proiect de hotărâre 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 privind aprobarea trecerii cu titlu gratuit din domeniul public al 
Municipiului Târgu Secuiesc în domeniul public al Județului Covasna a imobilului situat în 
municipiul Târgu Secuiesc, str. Abatorului, nr.10, județul Covasna 

8. Proiect de hotărâre privind însușirea documentațiilor cadastrale de prima înscriere în 
Carte Funciară, în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc al unor străzi situate în 
municipiul Târgu Secuiesc, întocmită de  Satelit NT S.R.L 
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9. Proiect de hotărâre privind însușirea documentațiilor cadastrale de prima înscriere în 
Carte Funciară, în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc al unor străzi situate în 
municipiul Târgu Secuiesc, întocmită de  Szekeres Istvan P.F.A 

10.  Proiect de hotărâre privind darea în administrare și exploatare a unor servicii de 
utilitate publică și darea în administrare a unor bunuri, proprietate publică și privată a U.A.T 
Municipiul Târgu Secuiesc, către „Serviciul Public Local Târgu Secuiesc” 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de funcționare a „Serviciului Public 
Local Târgu Secuiesc” ca subiect juridic de drept fiscal 

12. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 68/2021 
cu privire la aprobarea  organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al 
primarului şi ale serviciilor publice ale Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabil pe anul 
2021. 

   Domnul primar propune suplimentatrea ordinii de zi, cu încă două proiecte de hotărâri, și 
anume:  

  -  Proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al 
unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc  și  

  - Proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu privind cumpărarea unui 
teren, în vederea implementării proiectului  “ÎNFIINŢAREA, EXTINDEREA ȘI 
MODERNIZAREA REŢELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE ÎN 
MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC ȘI SATUL APARȚIĂTOR LUNGA”. 

  Supus la vot, propunerea a fost votată cu 13 voturi pentru.  Astfel proiectul ordinii 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 2021 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al 

municipiului Tg. Secuiesc pe trim. II/2021 
3. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în conținutul 

Hotărârii Consiliului Local nr. 50/2021 cu privire la modificarea HCL nr. 96/2020 privind 
aprobarea înființării “Serviciului Public Local Târgu Secuiesc” 

4. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în conținutul 
Hotărârii Consiliului Local nr. 81/2021 cu privire la aprobarea repartizării  unui  apartament cu  o 
cameră,  situat în municipiul Târgu Secuiesc, Curtea 12  nr. 3,  locuința nr.2  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor 
Consiliul de Administrație al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. în 
conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă 

6. Proiect de hotărâre 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 privind aprobarea trecerii cu titlu gratuit din domeniul public al 
Municipiului Târgu Secuiesc în domeniul public al Județului Covasna a imobilului situat în 
municipiul Târgu Secuiesc, str. Abatorului, nr.10, județul Covasna 

8. Proiect de hotărâre privind însușirea documentațiilor cadastrale de prima înscriere în 
Carte Funciară, în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc al unor străzi situate în 
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municipiul Târgu Secuiesc, întocmită de  Satelit NT S.R.L 
9. Proiect de hotărâre privind însușirea documentațiilor cadastrale de prima înscriere în 

Carte Funciară, în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc al unor străzi situate în 
municipiul Târgu Secuiesc, întocmită de  Szekeres Istvan P.F.A 

10.  Proiect de hotărâre privind darea în administrare și exploatare a unor servicii de 
utilitate publică și darea în administrare a unor bunuri, proprietate publică și privată a U.A.T 
Municipiul Târgu Secuiesc, către „Serviciul Public Local Târgu Secuiesc” 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de funcționare a „Serviciului Public 
Local Târgu Secuiesc” ca subiect juridic de drept fiscal 

12. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 68/2021 
cu privire la aprobarea  organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al 
primarului şi ale serviciilor publice ale Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabil pe anul 
2021. 

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

14.   Proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu privind cumpărarea 
unui teren, în vederea implementării proiectului  “ÎNFIINŢAREA, EXTINDEREA ȘI 
MODERNIZAREA REŢELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE ÎN 
MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC ȘI SATUL APARȚIĂTOR LUNGA”. 

Supus la vot, ordinea de zi a fost acceptată cu 13 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. 

              Nefiind 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. 111/2021 privind rectificarea  bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2021, cu 17 voturi pentru. (4 voturi exprimate prin e-mail) 
             La pct. 2 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Tg. Secuiesc pe trim. II/2021. 
              Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Tg. Secuiesc pe 
trim. II/2021, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 112/2021 privind aprobarea contului 
de execuţie a bugetului general al municipiului Tg. Secuiesc pe trim. II/2021,  cu 17 voturi pentru. 
(4 voturi exprimate prin e-mail). 
            La pct. 3 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
îndreptarea unei erori materiale strecurată în conținutul Hotărârii Consiliului Local nr. 50/2021 cu 
privire la modificarea HCL nr. 96/2020 privind aprobarea înființării “Serviciului Public Local 
Târgu Secuiesc”.  
            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în conținutul Hotărârii Consiliului Local 
nr. 50/2021 cu privire la modificarea HCL nr. 96/2020 privind aprobarea înființării “Serviciului 
Public Local Târgu Secuiesc”, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 113/2021, privind 
îndreptarea unei erori materiale strecurată în conținutul Hotărârii Consiliului Local nr. 50/2021 cu 
privire la modificarea HCL nr. 96/2020 privind aprobarea înființării “Serviciului Public Local 
Târgu Secuiesc”,  cu 17 voturi pentru. (4 voturi exprimate prin e-mail). 

           La pct. 4 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
îndreptarea unei erori materiale strecurată în conținutul Hotărârii Consiliului Local nr. 81/2021 cu 
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privire la aprobarea repartizării  unui  apartament cu  o cameră,  situat în municipiul Târgu 
Secuiesc, Curtea 12  nr. 3,  locuința nr.2. 

              Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în conținutul Hotărârii Consiliului Local 
nr. 81/2021 cu privire la aprobarea repartizării  unui  apartament cu  o cameră,  situat în municipiul 
Târgu Secuiesc, Curtea 12  nr. 3,  locuința nr.2,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
114/2021, privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în conținutul Hotărârii Consiliului 
Local nr. 81/2021 cu privire la aprobarea repartizării  unui  apartament cu  o cameră,  situat în 
municipiul Târgu Secuiesc, Curtea 12  nr. 3,  locuința nr.2, cu 17 voturi pentru. (4 voturi exprimate 
prin e-mail).     

            La pct. 5 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliul de Administrație al S.C. 
PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. în conformitate cu legislația privind 
guvernanța corporativă. 
          Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliul de Administrație 
al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. în conformitate cu legislația privind 
guvernanța corporativă, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 115/2021, privind aprobarea 
declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliul de Administrație al S.C. PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. în conformitate cu legislația privind guvernanța 
corporativă,  cu 17 voturi pentru. (4 voturi exprimate prin e-mail). 

          La pct. 6  înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre 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 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. 116/2021, 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 17 voturi pentru. (4 voturi exprimate 
prin e-mail). 
                La pct. 7 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea trecerii cu titlu gratuit din domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc în domeniul 
public al Județului Covasna a imobilului situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Abatorului, nr.10, 
județul Covasna. 
           Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea trecerii cu titlu gratuit din domeniul public al Municipiului Târgu 
Secuiesc în domeniul public al Județului Covasna a imobilului situat în municipiul Târgu Secuiesc, 
str. Abatorului, nr.10, județul Covasna, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 117/2021, 
privind aprobarea trecerii cu titlu gratuit din domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc în 
domeniul public al Județului Covasna a imobilului situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. 
Abatorului, nr.10, județul Covasna,  cu 17 voturi pentru. (4 voturi exprimate prin e-mail). 
             La pct. 8 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
însușirea documentațiilor cadastrale de prima înscriere în Carte Funciară, în domeniul public al 
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municipiului Târgu Secuiesc al unor străzi situate în municipiul Târgu Secuiesc, întocmită de  
Satelit NT S.R.L. 
           Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind însușirea documentațiilor cadastrale de prima înscriere în Carte Funciară, în 
domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc al unor străzi situate în municipiul Târgu Secuiesc, 
întocmită de  Satelit NT S.R.L, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 118/2021, privind 
însușirea documentațiilor cadastrale de prima înscriere în Carte Funciară, în domeniul public al 
municipiului Târgu Secuiesc al unor străzi situate în municipiul Târgu Secuiesc, întocmită de  
Satelit NT S.R.L, cu 17 voturi pentru. (4 voturi exprimate prin e-mail). 
               La pct. 9 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
însușirea documentațiilor cadastrale de prima înscriere în Carte Funciară, în domeniul public al 
municipiului Târgu Secuiesc al unor străzi situate în municipiul Târgu Secuiesc, întocmită de  
Szekeres Istvan P.F.A. 
            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind însușirea documentațiilor cadastrale de prima înscriere în Carte Funciară, în 
domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc al unor străzi situate în municipiul Târgu Secuiesc, 
întocmită de  Szekeres Istvan P.F.A, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 119/2021 
privind însușirea documentațiilor cadastrale de prima înscriere în Carte Funciară, în domeniul 
public al municipiului Târgu Secuiesc al unor străzi situate în municipiul Târgu Secuiesc, întocmită 
de  Szekeres Istvan P.F.A, cu 17 voturi pentru. (4 voturi exprimate prin e-mail). 

            La pct. 10 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
darea în administrare și exploatare a unor servicii de utilitate publică și darea în administrare a 
unor bunuri, proprietate publică și privată a U.A.T Municipiul Târgu Secuiesc, către „Serviciul 
Public Local Târgu Secuiesc”. 
         Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind darea în administrare și exploatare a unor servicii de utilitate publică și darea în 
administrare a unor bunuri, proprietate publică și privată a U.A.T Municipiul Târgu Secuiesc, 
către „Serviciul Public Local Târgu Secuiesc”, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
120/2021 privind darea în administrare și exploatare a unor servicii de utilitate publică și darea în 
administrare a unor bunuri, proprietate publică și privată a U.A.T Municipiul Târgu Secuiesc, 
către „Serviciul Public Local Târgu Secuiesc”, cu 17 voturi pentru. (4 voturi exprimate prin e-
mail). 

                 La pct. 11 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea modului de funcționare a „Serviciului Public Local Târgu Secuiesc” ca subiect juridic de 
drept fiscal 
          Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea modului de funcționare a „Serviciului Public Local Târgu Secuiesc” ca 
subiect juridic de drept fiscal, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 121/2021 privind 
aprobarea modului de funcționare a „Serviciului Public Local Târgu Secuiesc” ca subiect juridic de 
drept fiscal, cu 17 voturi pentru. (4 voturi exprimate prin e-mail). 

            La pct. 12 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire 
la modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 68/2021 cu privire la aprobarea  organigramei, a 
statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice ale Primăriei 
municipiului Târgu Secuiesc, valabil pe anul 2021. 
         Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 68/2021 cu privire la aprobarea  
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organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor 
publice ale Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabil pe anul 2021., Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr. 122/2021 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 68/2021 
cu privire la aprobarea  organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al 
primarului şi ale serviciilor publice ale Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabil pe anul 
2021, cu 17 voturi pentru. (4 voturi exprimate prin e-mail). 
            La pct. 13 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre hotărâre 
privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ din 
municipiul Târgu Secuiesc. 
         Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre hotărâre privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de 
învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
123/2021 hotărâre privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de 
învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc, cu 17 voturi pentru. (4 voturi exprimate prin e-mail). 
            La pct. 14 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
exprimarea acordului de principiu privind cumpărarea unui teren, în vederea implementării 
proiectului  “ÎNFIINŢAREA, EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA REŢELEI INTELIGENTE 
DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC ȘI 
SATUL APARȚIĂTOR LUNGA”. 
         Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind exprimarea acordului de principiu privind cumpărarea unui teren, în vederea 
implementării proiectului  “ÎNFIINŢAREA, EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA REŢELEI 
INTELIGENTE DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU 
SECUIESC ȘI SATUL APARȚIĂTOR LUNGA”, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
124/2021 privind exprimarea acordului de principiu privind cumpărarea unui teren, în vederea 
implementării proiectului  “ÎNFIINŢAREA, EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA REŢELEI 
INTELIGENTE DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU 
SECUIESC ȘI SATUL APARȚIĂTOR LUNGA”, cu 17 voturi pentru. (4 voturi exprimate prin e-
mail). 

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 
 
 
 
 
 
 


