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                                             P R O C E S   V E R B A L   NR. 17/2021 
 

Încheiat astăzi, 24 noiembrie 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. 519  / 19  noiembrie  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 fizic un număr total de 9 consilieri: Dávid 

Sándor, Gáspár Zsolt,  Papp Gyöngyike, Szabó István, Hegedűs Ferenc, Szász Szabolcs Csaba,  
Szilveszter Szabolcs, Molnár Lajos - Zoltán și Kiss Levente.  
                Având în vedere restricțiile stabiltie prin Anexa nr.3 - "Măsuri pentru diminuarea 
impactului tipului de risc" din Hotararea 1183/2021 privind prelungirea stării de alertă pe 
teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se 
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1070 din data de 8 noiembrie 2021 , precum și absențele 
motivate, 8 consilieri locali au semnalat faptul că vor vota prin mijloace electronice, astfel 
consilierii Biszak László István, Ilyés Botond, Beján András, Szigethy Kálmán, Nagy Babos 
Tamás, Lukács László, Balázs József Attila și Czipa Lóránd Szabolcs 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 lipsa domnului președinte de ședință , dra. Secretar general propune 
alegerea unui președinte pentru ședința din data de 24 noiembrie 2021. În acest sens dl. Gáspár 
Zsolt  propune ca președinte de şedinţă pe domnul Molnár Lajos - Zoltán. Supus la vot, 
propunerea a fost acceptată cu 9 voturi pentru. Hotârârea supusă la vot, aceasta a fost adoptată  cu 
9 voturi pentru,  Consiliul local  adoptând Hotărârea nr.159/2021 privind alegerea  președintelui 
de ședință. 

Dl.secretar general întreabă dacă consilierii locali sunt de acord cu aprobarea 
Proceselor verbal nr. 12/2021, 13/2021, 14/2021, supus la vot, procesele verbale nr.12,13,14/2021 
au fost  aprobate cu 9 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  
Târgu Secuiesc pe trimestrul III/2021,  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii membrilor Consiliului de Administrație  și 
modificarea Actului Constitutiv al S.C  GOSP-COM S.R.L,  
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4. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului 
Municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Acţionarilor GOSPODĂRIE 
COMUNALĂ S.A. pentru majorarea capitalului social şi pentru aprobarea modificărilor la 
Actul Constitutiv al Societăţii, 

5. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică deschisă al unui imobil, 
teren cu construcție, situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Curtea 11, nr.3,  proprietatea 
privată a municipiului Târgu Secuiesc,   

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L nr. 64/2018 privind aprobarea proiectului 
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE 
MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – ȘCOALA CU CLASELE I-VIII TURÓCZI MÓZES 
şi a cheltuielilor legate de proiect, 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea  H.C.L nr.29/2019 privind aprobarea proiectului 
CONSTRUIREA ŞI ECHIPAREA UNEI INFRASTRUCTURI EDUCAŢIONALE 
PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE ANTEPREŞCOLARĂ - GRĂDINIŢĂ CU 
PROGRAM PRELUNGIT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC  și a cheltuielilor legate 
de proiect 

8. Proiect de hotărâre  privind modificarea H.C.L nr. 85/2018 privind aprobarea proiectului 
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE 
MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK ELEK şi a 
cheltuielilor legate de proiect, 

9. Proiect de hotărâre  cu  privire la modificarea actului constitutiv și a statutului Fundaţiei 
Culturale “Vigadó”, aprobate prin H.C.L Târgu Secuiesc nr. 193/2009, 

10. Proiect de hotărâre  privind clarificarea situației juridice a unui imobil – teren,  
11. Proiect de hotărâre  privind revocarea și radierea dreptului de administrare înscris în cartea 

funciară, 
12. Proiect de hotărâre  privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 30/2015 

privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Târgu 
Secuiesc, în sensul revocării poziției nr. 26, 

13. Proiect de hotărâre  privind completarea și actualizarea nomenclatorului stradal al 
municipiului Târgu Secuiesc, aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc nr.62/2021, 

14. Proiect de hotărâre  privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire 
două parcele situate în municipiul Târgu Secuiesc, strada Nemere, nr. 2, 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ 
AGROZOOTEHNICĂ– sat Lunga” din municipiul Târgu Secuiesc, 

16. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării  unui  apartament cu  două camere  
situat în Municipiul Târgu Secuiesc,  strada Abator nr.57,Sc.B.Ap.5, ca locuinţă de serviciu. 

 
            B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 

1. Înrebări și interpelări 
 

                   Domnul primar propune suplimentatrea ordinii de zi, cu încă un  proiect de hotărâre, 
transmis prin aplicația whatsupp și consilierilor lipsă  și anume:  

            - Proiect de hotărâre cu privire  la participarea  la Programul privind creșterea eficienţei 
energetice a infrastructurii de iluminat public. 

            Supus la vot,  propunera a fost acceptată cu 9 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 contului de execuţie a bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc pe trimestrul III/2021,  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii membrilor Consiliului de Administrație  și 
modificarea Actului Constitutiv al S.C  GOSP-COM S.R.L,  

4. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului 
Municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Acţionarilor GOSPODĂRIE 
COMUNALĂ S.A. pentru majorarea capitalului social şi pentru aprobarea modificărilor la 
Actul Constitutiv al Societăţii, 

5. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică deschisă al unui imobil, 
teren cu construcție, situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Curtea 11, nr.3,  proprietatea 
privată a municipiului Târgu Secuiesc,   

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L nr. 64/2018 privind aprobarea proiectului 
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE 
MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – ȘCOALA CU CLASELE I-VIII TURÓCZI MÓZES 
şi a cheltuielilor legate de proiect, 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea  H.C.L nr.29/2019 privind aprobarea proiectului 
CONSTRUIREA ŞI ECHIPAREA UNEI INFRASTRUCTURI EDUCAŢIONALE 
PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE ANTEPREŞCOLARĂ - GRĂDINIŢĂ CU 
PROGRAM PRELUNGIT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC  și a cheltuielilor legate 
de proiect 

8. Proiect de hotărâre  privind modificarea H.C.L nr. 85/2018 privind aprobarea proiectului 
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE 
MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK ELEK şi a 
cheltuielilor legate de proiect, 

9. Proiect de hotărâre  cu  privire la modificarea actului constitutiv și a statutului Fundaţiei 
Culturale “Vigadó”, aprobate prin H.C.L Târgu Secuiesc nr. 193/2009, 

10. Proiect de hotărâre  privind clarificarea situației juridice a unui imobil – teren,  
11. Proiect de hotărâre  privind revocarea și radierea dreptului de administrare înscris în cartea 

funciară, 
12. Proiect de hotărâre  privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 30/2015 

privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Târgu 
Secuiesc, în sensul revocării poziției nr. 26, 

13. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea nomenclatorului stradal al municipiului 
Târgu Secuiesc, aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc nr.62/2021, 

14. Proiect de hotărâre  privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire 
două parcele situate în municipiul Târgu Secuiesc, strada Nemere, nr. 2, 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ 
AGROZOOTEHNICĂ– sat Lunga” din municipiul Târgu Secuiesc, 

16. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării  unui  apartament cu  două camere  
situat în Municipiul Târgu Secuiesc,  strada Abator nr.57,Sc.B.Ap.5, ca locuinţă de 
serviciu. 
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17. Proiect de hotărâre cu privire  la participarea la Programul privind creșterea eficienţei 
energetice a infrastructurii de iluminat public. 

 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 

            Înrebări și interpelări 
   Supus la vot, ordinea de zi a fost acceptată cu 9 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, care se propune a fi 
acceptată cu unele modificări, avizate de comisia de specialitate, în sensul introducerii unei noi 
anexe, anexa nr.18 –program de investiții, astfel o sumă de 140.000 lei ar fi necesar pentru 
sprijinirea renovării sălii de sport al Liceului Gabor Aron. Supus la vot modificările propuse, 
consilierii au acceptat amendamentele cu 9 voturi pentru. 
        Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2021,  
așa cum a fost modificată, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 160/2021 privind 
rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2021, cu 9 voturi 
pentru . 

             La pct. 2 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc pe trimestrul 
III/2021. 
            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului  Târgu 
Secuiesc pe trimestrul III/2021, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 161/2021 privind 
aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc pe 
trimestrul III/2021, cu 17 voturi pentru din care 8 voturi exprimate electronic: Biszak László 
István, Ilyés Botond, Beján András, Szigethy Kálmán, Nagy Babos Tamás, Lukács László, Balázs 
József Attila și Czipa Lóránd Szabolcs. 

           La pct. 3 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea numirii membrilor Consiliului de Administrație  și modificarea Actului Constitutiv al 
S.C  GOSP-COM S.R.L.  
          Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea numirii membrilor Consiliului de Administrație  și modificarea Actului 
Constitutiv al S.C  GOSP-COM S.R.L, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 162/2021, 
privind aprobarea numirii membrilor Consiliului de Administrație  și modificarea Actului 
Constitutiv al S.C  GOSP-COM S.R.L, cu 17 voturi pentru din care 8 voturi exprimate electronic: 
Biszak László István, Ilyés Botond, Beján András, Szigethy Kálmán, Nagy Babos Tamás, Lukács 
László, Balázs József Attila și Czipa Lóránd Szabolcs. 

          La pct. 4 înscris pe ordinea de zi, domnul viceprimar prezintă proiectul de hotărâre cu 
privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în 
Adunarea Generală a Acţionarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. pentru majorarea 
capitalului social şi pentru aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv al Societăţii. 
             Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc 
în Adunarea Generală a Acţionarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. pentru majorarea 
capitalului social şi pentru aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv al Societăţii,  Consiliul 
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local adoptând astfel Hotărârea nr. 163/2021 cu privire la acordarea unui mandat special 
reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Acţionarilor 
GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. pentru majorarea capitalului social şi pentru aprobarea 
modificărilor la Actul Constitutiv al Societăţii,  cu 17 voturi pentru din care 8 voturi exprimate 
electronic: Biszak László István, Ilyés Botond, Beján András, Szigethy Kálmán, Nagy Babos 
Tamás, Lukács László, Balázs József Attila și Czipa Lóránd Szabolcs. 

            La pct. 5 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
vânzarea prin licitație publică deschisă al unui imobil, teren cu construcție, situat în municipiul 
Târgu Secuiesc, str. Curtea 11, nr.3,  proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc. 
          Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică deschisă al unui imobil, teren cu construcție, 
situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Curtea 11, nr.3,  proprietatea privată a municipiului Târgu 
Secuiesc,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 164/2021 cu privire la vânzarea prin 
licitație publică deschisă al unui imobil, teren cu construcție, situat în municipiul Târgu 
Secuiesc, str. Curtea 11, nr.3,  proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc,  cu 17 
voturi pentru din care 8 voturi exprimate electronic: Biszak László István, Ilyés Botond, Beján 
András, Szigethy Kálmán, Nagy Babos Tamás, Lukács László, Balázs József Attila și Czipa Lóránd 
Szabolcs. 

          La pct. 6  înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre pentru 
modificarea H.C.L nr. 64/2018 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI 
ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – 
ȘCOALA CU CLASELE I-VIII TURÓCZI MÓZES şi a cheltuielilor legate de proiect. 
          Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre pentru modificarea H.C.L nr. 64/2018 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA 
EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. 
SECUIESC – ȘCOALA CU CLASELE I-VIII TURÓCZI MÓZES şi a cheltuielilor legate de 
proiect, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 165/2021 pentru modificarea H.C.L nr. 
64/2018 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A 
CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – ȘCOALA CU 
CLASELE I-VIII TURÓCZI MÓZES şi a cheltuielilor legate de proiect ,   cu 17 voturi pentru 
din care 8 voturi exprimate electronic: Biszak László István, Ilyés Botond, Beján András, 
Szigethy Kálmán, Nagy Babos Tamás, Lukács László, Balázs József Attila și Czipa Lóránd 
Szabolcs. 
        La pct. 7 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea  H.C.L nr.29/2019 privind aprobarea proiectului CONSTRUIREA ŞI ECHIPAREA 
UNEI INFRASTRUCTURI EDUCAŢIONALE PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE 
ANTEPREŞCOLARĂ - GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU 
SECUIESC  și a cheltuielilor legate de proiect, unde s-a  propus de către domnul primar 
corectarea sumei înscris eronat la art.1 din proiect, de la  suma de 3.952.425,42  lei  din care 
valoarea totală eligibilă de 5.670.227,48 lei la suma de  5.570.557,47 lei (inclusiv TVA), din care 
valoarea totală neeligibilă de 1.717.802,06 lei (inclusiv TVA). Supus la vot modificările propuse, 
consilierii au acceptat modificările  cu 9 voturi pentru.  
           Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea  H.C.L nr.29/2019 privind aprobarea proiectului CONSTRUIREA ŞI 
ECHIPAREA UNEI INFRASTRUCTURI EDUCAŢIONALE PENTRU EDUCAŢIA 
TIMPURIE ANTEPREŞCOLARĂ - GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN 
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MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC  și a cheltuielilor legate de proiect , Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr. 166/2021 privind  modificarea  H.C.L nr.29/2019 privind aprobarea 
proiectului CONSTRUIREA ŞI ECHIPAREA UNEI INFRASTRUCTURI 
EDUCAŢIONALE PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE ANTEPREŞCOLARĂ - 
GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC  și a 
cheltuielilor legate de proiect, cu 9 voturi pentru . 

      La pct. 8 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre  privind 
modificarea H.C.L nr. 85/2018 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI 
ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - 
GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK ELEK şi a cheltuielilor legate de proiect. 
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de hotărâre 
privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR 
APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK 
ELEK şi a cheltuielilor legate de proiect, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr.167/2021 
privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A 
CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - GRĂDINIŢA DIN 
STR. BENEDEK ELEK şi a cheltuielilor legate de proiect, cu 17 voturi pentru din care 8 
voturi exprimate electronic: Biszak László István, Ilyés Botond, Beján András, Szigethy Kálmán, 
Nagy Babos Tamás, Lukács László, Balázs József Attila și Czipa Lóránd Szabolcs. 
         La pct. 9 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire    
la modificarea actului constitutiv și a statutului Fundaţiei Culturale “Vigadó”, aprobate prin H.C.L 
Târgu Secuiesc nr. 193/2009. 
            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu  privire la modificarea actului constitutiv și a statutului Fundaţiei Culturale “Vigadó”, 
aprobate prin H.C.L Târgu Secuiesc nr. 193/2009, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
168/2021 cu privire  la modificarea actului constitutiv și a statutului Fundaţiei Culturale 
“Vigadó”, aprobate prin H.C.L Târgu Secuiesc nr. 193/2009, cu 17 voturi pentru din care 8 
voturi exprimate electronic: Biszak László István, Ilyés Botond, Beján András, Szigethy Kálmán, 
Nagy Babos Tamás, Lukács László, Balázs József Attila și Czipa Lóránd Szabolcs. 

La pct. 10 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre  privind 
clarificarea situației juridice a unui imobil – teren. 

         Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind clarificarea situației juridice a unui imobil – teren, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 169/2021  privind clarificarea situației juridice a unui imobil – teren, cu 17 
voturi pentru din care 8 voturi exprimate electronic: Biszak László István, Ilyés Botond, Beján 
András, Szigethy Kálmán, Nagy Babos Tamás, Lukács László, Balázs József Attila și Czipa Lóránd 
Szabolcs. 

           La pct. 11 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
revocarea și radierea dreptului de administrare înscris în cartea funciară. 

         Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind revocarea și radierea dreptului de administrare înscris în cartea funciară,  Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 170/2021 privind revocarea și radierea dreptului de 
administrare înscris în cartea funciară, cu 17 voturi pentru din care 8 voturi exprimate 
electronic: Biszak László István, Ilyés Botond, Beján András, Szigethy Kálmán, Nagy Babos 
Tamás, Lukács László, Balázs József Attila și Czipa Lóránd Szabolcs. 
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           La pct. 12 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 30/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc, în sensul revocării poziției nr. 26. 
          Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 30/2015 privind aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc, în sensul 
revocării poziției nr. 26, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 171/2021 privind  modificarea 
anexei nr. 1 la H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 30/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc, în sensul revocării poziției nr. 26,  cu 
17 voturi pentru din care 8 voturi exprimate electronic: Biszak László István, Ilyés Botond, Beján 
András, Szigethy Kálmán, Nagy Babos Tamás, Lukács László, Balázs József Attila și Czipa Lóránd 
Szabolcs. 

   La pct. 13 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
completarea și actualizarea nomenclatorului stradal al municipiului Târgu Secuiesc, aprobat prin H.C.L 
Târgu Secuiesc nr.62/2021. 

    Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind completarea și actualizarea nomenclatorului stradal al municipiului Târgu Secuiesc, 
aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc nr.62/2021, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
172/2021 privind  completarea și actualizarea nomenclatorului stradal al municipiului Târgu 
Secuiesc, aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc nr.62/2021, cu 17 voturi pentru din care 8 voturi 
exprimate electronic: Biszak László István, Ilyés Botond, Beján András, Szigethy Kálmán, Nagy 
Babos Tamás, Lukács László, Balázs József Attila și Czipa Lóránd Szabolcs. 

           La pct. 14 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire două parcele situate în 
municipiul Târgu Secuiesc, strada Nemere, nr. 2. 
          Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire două parcele 
situate în municipiul Târgu Secuiesc, strada Nemere, nr. 2., Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 173/2021 privind  însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi 
alipire două parcele situate în municipiul Târgu Secuiesc, strada Nemere, nr. 2., cu 17 voturi 
pentru din care 8 voturi exprimate electronic: Biszak László István, Ilyés Botond, Beján András, 
Szigethy Kálmán, Nagy Babos Tamás, Lukács László, Balázs József Attila și Czipa Lóránd 
Szabolcs. 
           La pct. 15 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre  privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ AGROZOOTEHNICĂ– sat Lunga” din municipiul 
Târgu Secuiesc. 
          Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ AGROZOOTEHNICĂ– sat Lunga” 
din municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 174/2021 privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ AGROZOOTEHNICĂ– sat Lunga”,  cu 17 
voturi pentru din care 8 voturi exprimate electronic: Biszak László István, Ilyés Botond, Beján 
András, Szigethy Kálmán, Nagy Babos Tamás, Lukács László, Balázs József Attila și Czipa 
Lóránd Szabolcs. 
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    La pct. 16 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre  cu 
privire la aprobarea repartizării  unui  apartament cu  două camere  situat în Municipiul Târgu 
Secuiesc,  strada Abator nr.57,Sc.B.Ap.5, ca locuinţă de serviciu. 
      Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea repartizării  unui  apartament cu  două camere  situat în 
Municipiul Târgu Secuiesc,  strada Abator nr.57,Sc.B.Ap.5, ca locuinţă de serviciu,  Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 175/2021 cu privire la aprobarea repartizării  unui  
apartament cu  două camere  situat în Municipiul Târgu Secuiesc,  strada Abator 
nr.57,Sc.B.Ap.5, ca locuinţă de serviciu, cu 17 voturi pentru din care 8 voturi exprimate 
electronic: Biszak László István, Ilyés Botond, Beján András, Szigethy Kálmán, Nagy Babos 
Tamás, Lukács László, Balázs József Attila și Czipa Lóránd Szabolcs. 
         La pct. 17 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre  cu 
privire  la participarea la Programul privind creșterea eficienţei energetice a infrastructurii de 
iluminat public. 
            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre cu privire  la participarea la Programul privind creșterea eficienţei energetice a 
infrastructurii de iluminat public,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 176/2021 cu 
privire  la participarea la Programul privind creșterea eficienţei energetice a 
infrastructurii de iluminat public, cu 16 voturi pentru din care 7 voturi exprimate electronic: 
Biszak László István, Ilyés Botond, Szigethy Kálmán, Nagy Babos Tamás, Lukács László, 
Balázs József Attila și Czipa Lóránd Szabolcs. 

 
         Se trece la pct. B  Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 

2.Înrebări și interpelări –Nu sunt 
 
 Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte pentru 
participare şi declară închise lucrările şedinţei. 

 
 
 
       PREŞEDINTE                       SECRETAR GENERAL                   
   Molnár Lajos-Zoltán                                      Tóth Csilla Enikő 
 
 
 
 
 
 
 


