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                                             P R O C E S   V E R B A L   NR. 15/2021 
 

Încheiat astăzi, 20 octombrie 2021, cu ocazia şedinţei ordinare, 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. 484/14 octombrie  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 14 consilieri:, Dávid 

Sándor, Gáspár Zsolt, Nagy-Babos Tamás, Papp Gyöngyike, Szabó István, Balázs József Attila, 
Hegedűs Ferenc, Bejan András, Szász Szabolcs Csaba, Czipa Lóránd-Szabolcs,  Szigethy 
Kálmán, Szilveszter Szabolcs, Molnár Lajos Zoltán și Lukács László. 

Consilierii Biszak László István, Kiss Levente Csaba și Ilyés Botond au votat 
electronic prin e-mail și aplicația Whatsupp. 

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.  

Având în vedere că mandatul președintelui de ședință a expirat, dra. Secretar general 
propune alegerea unui nou președinte. În acest sens dl. Gáspár Zsolt  propune ca președinte de 
şedinţă pe domnul Szigethy Kálmán. Supus la vot, propunerea a fost acceptată cu 13 voturi 
pentru, consilierul în cauză nu a votat. Hotârârea supusă la vot, aceasta a fost adoptată  cu 13 
voturi pentru,  Consiliul local  adoptând Hotărârea nr.131 /2021 privind alegerea  președintelui 
de ședință. 

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 procesului –verbal  de negociere privind  
vânzarea  pachetului de acțiuni deținute de către U.A.T Municipiul Târgu Secuiesc la 
societatea New - Fashion S.A., 
3. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special domnului 
viceprimar Dr. Szilveszter Szabolcs pentru şedinţa  A.G.A al Societăţii NEW - FASHION 
SA din data de 22 octombrie 2021, 
4. Proiect de hotărâre privind instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii 
de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 
31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ 
teritorială a Municipiului Târgu Secuiesc, 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării  Hotărârii Consiliului Local  
nr.15/2020 privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare 
participativă la nivelul municipiului Târgu Secuiesc, 
6. Proiect de hotărâre privind revocarea parțială a H.C.L. nr. 116/2021 privind 
asocierea U.A.T. Municipiul Târgu Secuiesc  cu alte unități administrativ-teritoriale, în 



 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ZONĂ METROPOLITANĂ 
TÂRGU SECUIESC-COVASNA, 
7. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a 
amplasamentului situat în Municipiul Târgu Secuiesc, str. Fabrici nr .10  și asigurarea 
condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire creșă mică”,  
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării temporare în administrarea 
Consilului local al municipiului Târgu Secuiesc  a zonei de siguranță al drumului  DN11B 
1km+242  - 2km +320 în lungimea totală de 1082 metri,  cu suprafața totală de 2700 metru 
pătrat , în vederea modernizării, 
9. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 
96/2020 privind aprobarea înființării “Serviciului Public Local Târgu Secuiesc”, 
10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de 
eliberare a autorizaţiei de funcţionare pentru persoanele fizice și juridice care desfașoara 
activități comerciale de alimentaţie publică, prestări servicii, producţie și altele pe teritoriul 
administrativ al municipiului Târgu Secuiesc, 
11. Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului administratorului provizoriu 
numit în Consiliul de Administrație al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-
SECUIESC S.R.L., 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat 
public – activitatea de întreținere a sistemului de iluminat public în Municipiul Târgu 
Secuiesc, 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrată de Dezvoltare Urbană a 
Municipiului Târgu Secuiesc pentru perioada 2021-2030, 
14. Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care 
contravenienții vor presta muncă în folosul comunității, 
15. 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 
 

Domnul primar propune suplimentatrea ordinii de zi, cu încă două proiecte de hotărâri și anume:  
            - Proiect de hotărâre privind aprobarea  Devizului general actualizat și al devizului 
general pentru lucrările rest de executat,  ale  indicatorilor tehnico-economici actualizați la 
investiția  „Reabilitare str. Bem Jozsef km 58+680-59+980, Tg. Secuiesc”,  
             -  Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și devizului general 
pentru lucrările rest de executat,  ale  indicatorilor tehnico-economici  la investiția „ Lucrări 
prioritare de extindere a rețelei de alimentare cu apă și  canalizare, etapa III, municipiul 
Tg. Secuiesc”.  
            Supus la vot,  propunera a fost acceptată cu 14 voturi pentru, astfel proiectul ordinii de zi 
se prezintă astfel:  
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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 procesului –verbal  de negociere privind  vânzarea  
pachetului de acțiuni deținute de către U.A.T Municipiul Târgu Secuiesc la societatea New - 
Fashion S.A., 
3. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special domnului viceprimar Dr. 
Szilveszter Szabolcs pentru şedinţa  A.G.A al Societăţii NEW - FASHION SA din data de 22 
octombrie 2021, 
4. Proiect de hotărâre privind instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii de anulare 
a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, 
datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a 
Municipiului Târgu Secuiesc, 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării  Hotărârii Consiliului Local  nr.15/2020 
privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la 
nivelul municipiului Târgu Secuiesc, 
6. Proiect de hotărâre privind revocarea parțială a H.C.L. 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, 
7. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului situat 
în Municipiul Târgu Secuiesc, str. Fabrici nr .10  și asigurarea condițiilor în vederea executării 
obiectivului de investiţii „Construire creșă mică”,  
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării temporare în administrarea Consilului local 
al municipiului Târgu Secuiesc  a zonei de siguranță al drumului  DN11B 1km+242  - 2km 
+320 în lungimea totală de 1082 metri,  cu suprafața totală de 2700 metru pătrat , în vederea 
modernizării, 
9. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 96/2020 
privind aprobarea înființării “Serviciului Public Local Târgu Secuiesc”, 
10 Proiect  de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de eliberare 
a autorizaţiei de funcţionare pentru persoanele fizice și juridice care desfașoara activități 
comerciale de alimentaţie publică, prestări servicii, producţie și altele pe teritoriul 
administrativ al municipiului Târgu Secuiesc, 
11. Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului administratorului provizoriu numit în 
Consiliul de Administrație al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public – 
activitatea de întreținere a sistemului de iluminat public în Municipiul Târgu Secuiesc, 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrată de Dezvoltare Urbană a 
Municipiului Târgu Secuiesc pentru perioada 2021-2030, 
14. Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care 
contravenienții vor presta muncă în folosul comunității, 
15. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului municipal 
Târgu Secuiesc, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2021. 
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16. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Devizului general actualizat și al devizului general 
pentru lucrările rest de executat,  ale  indicatorilor tehnico-economici actualizați la investiția  
„Reabilitare str. Bem Jozsef km 58+680-59+980, Tg. Secuiesc”,  
17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și devizului general pentru 
lucrările rest de executat,  ale  indicatorilor tehnico-economici  la investiția „ Lucrări prioritare 
de extindere a rețelei de alimentare cu apă și  canalizare, etapa III, municipiul Tg. 
Secuiesc”.  

 
 

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

 
Supus la vot, ordinea de zi a fost acceptată cu 14 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. 132/2021 privind rectificarea  bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2021, cu 17 voturi pentru (3 voturi exprimate electronic) 

             La pct. 2 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea procesului –verbal  de negociere privind  vânzarea  pachetului de acțiuni deținute de către 
U.A.T Municipiul Târgu Secuiesc la societatea New - Fashion S.A.. Sublinează faptul că Consiliul 
local prin Hotărârea nr.108/2021 a aprobat în principiu vânzarea acțiunilor deținute de către UAT 
Municipiul Târgu Secuiesc, desemnând membrii comisiei  de negociere și aprobând procedura de 
vânzare a pachetului de acțiuni deținute de către U.A.T Municipiul Târgu Secuiesc la societatea 
New Fashion S.A. Vânzarea este oportună, întrucât UAT Municipiul Târgu Secuiesc nu a primit 
dividendele cuvenite în ultimii  3 ani, firma având dificultăți financiare. Comisia a negociat cu 
acționarul  care a depus intenția de a cumpăra cele 750 de acțiuni.  

              Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea procesului –verbal  de negociere privind  vânzarea  pachetului de 
acțiuni deținute de către U.A.T Municipiul Târgu Secuiesc la societatea New - Fashion S.A, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 133/2021 privind aprobarea procesului –verbal  de 
negociere privind  vânzarea  pachetului de acțiuni deținute de către U.A.T Municipiul Târgu 
Secuiesc la societatea New - Fashion S.A.,  cu 13  voturi pentru ( 2 voturi exprimate electronic) și 
4 voturi împotriva ( din care 1 vot exprimat electronic): Balázs József Attila, Szabó István, Ilyés 
Botond și Czipa Lóránd Szabolcs.  

            La pct. 3 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la  
acordarea unui mandat special domnului viceprimar Dr. Szilveszter Szabolcs pentru şedinţa  A.G.A 
al Societăţii NEW - FASHION SA din data de 22 octombrie 2021, necesar conform actului 
constituitv al societății. 
          Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special domnului viceprimar Dr. Szilveszter Szabolcs 
pentru şedinţa  A.G.A al Societăţii NEW - FASHION SA din data de 22 octombrie 2021, Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 134/2021, cu privire la acordarea unui mandat special 
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domnului viceprimar Dr.Szilveszter Szabolcs pentru şedinţa  A.G.A al Societăţii NEW - FASHION 
SA din data de 22 octombrie 2021, cu 17 voturi pentru  (3 voturi exprimate electronic). 

           La pct. 4 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente 
obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de 
către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Târgu Secuiesc.  

              Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor 
aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului 
local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Târgu Secuiesc, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 135/2021, privind instituirea unor măsuri fiscale și 
aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la 
data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ 
teritorială a Municipiului Târgu Secuiesc, cu 17 voturi pentru. (3 voturi exprimate electronic). 
            La pct. 5 înscris pe ordinea de zi, domnul viceprimar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea modificării  Hotărârii Consiliului Local  nr.15/2020 privind aprobarea unor măsuri pentru 
implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul municipiului Târgu Secuiesc.  
          Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea modificării  Hotărârii Consiliului Local  nr.15/2020 privind aprobarea 
unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul municipiului 
Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 136/2021, privind aprobarea 
modificării  Hotărârii Consiliului Local  nr.15/2020 privind aprobarea unor măsuri pentru 
implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul municipiului Târgu Secuiesc, cu 17 
voturi pentru. (3 voturi exprimate electronic). 

          La pct. 6  înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
revocarea parțială a H.C.L. 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, aspect sesizat  
ulterior comunicării proiectului către consilierii locali și prin adresa primită de către Instituția 
Prefectului jud.Covasna. 
           Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind revocarea parțială a H.C.L. 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, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 137/2021, privind revocarea parțială a H.C.L. 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. (3 voturi exprimate 
electronic). 
        La pct. 7 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind   
predarea către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administației prin Compania 
Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului situat în Municipiul Târgu Secuiesc, str. 
Fabrici nr .10  și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire 
creșă mică”. Având la bază statisticile privind numărul de copii între vârsta de 0-3 ani pe raza 
teritoriului administrativ al municipiului, anual sunt înregistrate cereri de inscriere a copiilor cu 
aceasta vârstă în ăde 50-60. În vederea sprijinirii părinților, și eliminarea lipsei unei asemenea 
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instituții, s-a solicitat construirea prin  finanțarea  CNI SA, a unei crese mici de 4 grupe în 
vecinatatea Liceului tehnologic Gabor Aron din str Fabricii nr 10. Pentru ducerea la bun sfârșit a 
investiției, se propune predarea terenului în suprafața de 3128 mp Companiei Naționale de 
Investișii CNI SA pe perioda execuției lucrărilor. 
           Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind predarea către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administației prin 
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului situat în Municipiul Târgu 
Secuiesc, str. Fabrici nr .10  și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii 
„Construire creșă mică”, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 138/2021, privind 
predarea către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administației prin Compania 
Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului situat în Municipiul Târgu Secuiesc, str. 
Fabrici nr .10  și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire 
creșă mică”, cu 17 voturi pentru. (3 voturi exprimate electronic). 

      La pct. 8 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind  
aprobarea preluării temporare în administrarea Consilului local al municipiului Târgu Secuiesc  a 
zonei de siguranță al drumului  DN11B 1km+242  - 2km +320 în lungimea totală de 1082 metri,  
cu suprafața totală de 2700 metru pătrat , în vederea modernizării. Comisia economică și juridică a 
avizat  acest proiect cu modificări, conform procesului verbal de identificare drum din data de 19 
octombrie 2021, astfel în locul : DN11B 1km+242  - 2km +320 în lungimea totală de 1082 metri,  
cu suprafața totală de 2700 metru pătrat, se propune preluarea drumului cu km identificați și  către 
Municipiul Târgu Secuiesc în locul Consiliului local  : DN 11B de la km 1+670 până la km 2 
+320, partea dreapta, având  lungimea fizică totală reală de 0,650 km și suprafața de 1625 mp.  
Supus la vot modificările aduse, acesta este acceptat cu 14 voturi pentru. 

           Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre, așa cum a fost modificat , privind aprobarea preluării temporare în administrarea 
Municipiului Târgu Secuiesc  a zonei de siguranță a tronsonului de drum național  DN 11B de la 
km 1+670 până la km 2 +320, partea dreapta, având  lungimea fizică totală reală de 0,650 km și 
suprafața de 1625 mp, în vederea modernizării,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
139/2021, privind aprobarea preluării temporare în administrarea Municipiului Târgu Secuiesc  a 
zonei de siguranță a tronsonului de drum național  DN 11B de la km 1+670 până la km 2 +320, 
partea dreapta, având  lungimea fizică totală reală de 0,650 km și suprafața de 1625 mp, în 
vederea modernizării, cu 14 voturi pentru.  

         La pct. 9 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu 
privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local  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 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 96/2020 privind 
aprobarea înființării “Serviciului Public Local Târgu Secuiesc”, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 140/2021 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 96/2020 privind 
aprobarea înființării “Serviciului Public Local Târgu Secuiesc”, cu 17 voturi pentru (3 voturi 
exprimate electronic). 
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            La pct. 10 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu 
privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de eliberare a autorizaţiei de funcţionare 
pentru persoanele fizice și juridice care desfașoara activități comerciale de alimentaţie publică, 
prestări servicii, producţie și altele pe teritoriul administrativ al municipiului Târgu Secuiesc, 
existând la nivelul primăriei un regulament învechit.  

         Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de eliberare a autorizaţiei de 
funcţionare pentru persoanele fizice și juridice care desfașoara activități comerciale de alimentaţie 
publică, prestări servicii, producţie și altele pe teritoriul administrativ al municipiului Târgu 
Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 141/2021, cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind procedura de eliberare a autorizaţiei de funcţionare pentru persoanele fizice 
și juridice care desfașoara activități comerciale de alimentaţie publică, prestări servicii, producţie și 
altele pe teritoriul administrativ al municipiului Târgu Secuiesc, cu 16 voturi pentru ( 3 voturi 
exprimate electronic) și 1 vot de abținere –dl.Balázs József Attila. 

                 La pct. 11 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre 
privind prelungirea mandatului administratorului provizoriu numit în Consiliul de Administrație al 
S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 
          Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind prelungirea mandatului administratorului provizoriu numit în Consiliul de 
Administrație al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 142/2021 privind prelungirea mandatului administratorului 
provizoriu numit în Consiliul de Administrație al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-
SECUIESC S.R.L., cu 13 voturi pentru ( din care 2 voturi exprimate electronic) și 4 voturi 
împotriva (din care 1 exprimat electronic) :  Balázs József Attila, Szabó István, Ilyés Botond și 
Czipa Lóránd Szabolcs.  
            La pct. 12 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu 
privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public – activitatea de întreținere a 
sistemului de iluminat public în Municipiul Târgu Secuiesc. 
           Acordând cuvântul , dl.Szabó István întrebă pe ce durata va fi încheiat contractul. Domnul 
primar răspunde pentru 1 an, să vedem cum va funcționa, în prezent primăria nu are aviz ANRSC 
din cauza personalului calificat lipsă.   
         Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public – activitatea de 
întreținere a sistemului de iluminat public în Municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr. 143/2021 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public 
– activitatea de întreținere a sistemului de iluminat public în Municipiul Târgu Secuiesc, cu 16 
voturi pentru ( din care 2 voturi exprimate electronic) și 1 vot de abținere  - vot exprimat 
electronic de către consilierul  Ilyes Botond. 
            La pct. 13 înscris pe ordinea de zi, domnul viceprimar prezintă proiectul de hotărâre 
privind aprobarea Strategiei Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgu Secuiesc pentru 
perioada 2021-2030.   
        Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgu 
Secuiesc pentru perioada 2021-2030, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 144/2021  
privind aprobarea Strategiei Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgu Secuiesc pentru 
perioada 2021-2030, cu 17 voturi pentru (din care 3 voturi exprimate electronic). 
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           La pct. 14 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta muncă în folosul 
comunității.  
         Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta 
muncă în folosul comunității, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 145/2021 privind 
stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta muncă în folosul 
comunității, cu 17 voturi pentru (din care 3 voturi exprimate electronic).  
           La pct. 15 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. 146/2021 cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2021, cu 17 voturi pentru (din care 3 voturi 
exprimate electronic).  
 La pct. 16 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre  privind 
aprobarea  Devizului general actualizat și al devizului general pentru lucrările rest de executat,  
ale  indicatorilor tehnico-economici actualizați la investiția  „Reabilitare str. Bem Jozsef km 
58+680-59+980, Tg. Secuiesc”.  
          Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea  Devizului general actualizat și al devizului general pentru lucrările rest 
de executat,  ale  indicatorilor tehnico-economici actualizați la investiția  „Reabilitare str. Bem 
Jozsef km 58+680-59+980, Tg. Secuiesc”, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
147/2021 privind aprobarea  Devizului general actualizat și al devizului general pentru lucrările 
rest de executat,  ale  indicatorilor tehnico-economici actualizați la investiția  „Reabilitare str. 
Bem Jozsef km 58+680-59+980, Tg. Secuiesc”, cu 14 voturi pentru. 
          La pct. 17 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre  privind 
aprobarea devizului general actualizat și devizului general pentru lucrările rest de executat,  ale  
indicatorilor tehnico-economici  la investiția „ Lucrări prioritare de extindere a rețelei de 
alimentare cu apă și  canalizare, etapa III, municipiul Tg. Secuiesc”.  
         Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și devizului general pentru lucrările rest 
de executat,  ale  indicatorilor tehnico-economici  la investiția „ Lucrări prioritare de extindere a 
rețelei de alimentare cu apă și  canalizare, etapa III, municipiul Tg. Secuiesc”, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 148/2021 privind aprobarea devizului general actualizat și 
devizului general pentru lucrările rest de executat,  ale  indicatorilor tehnico-economici  la 
investiția „ Lucrări prioritare de extindere a rețelei de alimentare cu apă și  canalizare, etapa III, 
municipiul Tg. Secuiesc”, cu 14 voturi pentru.   
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         Se trece la pct. B  Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
2.Înrebări și interpelări 

 
Ia cuvântul domnul Balázs József Attila, care mulțumește domnului primar lucrările efectuate pe 
strt.Fortyogó.  
 
 Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte pentru 
participare şi declară închise lucrările şedinţei. 

 
 
       PREŞEDINTE                       SECRETAR GENERAL                   
 Szigethy Kálmán                                                     Tóth Csilla Enikő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


