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                                             P R O C E S   V E R B A L   NR. 18/2021 
 

Încheiat astăzi, 22 decembrie 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.579  / 17  decembrie  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 14 consilieri: Dávid 

Sándor, Gáspár Zsolt,  Papp Gyöngyike, Szabó István, Hegedűs Ferenc, Szász Szabolcs Csaba,  
Szilveszter Szabolcs, Molnár Lajos – Zoltán,  Kiss Levente, Biszak László István, Beján András, 
Szigethy Kálmán, Nagy Babos Tamás, Lukács László . 
                Având în vedere restricțiile stabilite prin Anexa nr.3 - "Măsuri pentru diminuarea 
impactului tipului de risc" din Hotararea Guvernului nr.1242/2021 privind prelungirea stării de 
alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 decembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor 
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-
19, 3 consilieri locali au semnalat faptul că vor vota prin mijloace electronice, astfel consilierii, 
Ilyés Botond, 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.  

Dl.secretar general întreabă dacă consilierii locali sunt de acord cu aprobarea 
Proceselor verbal nr. 15/2021, 16/2021, 17/2021, supus la vot, procesele verbale nr.15,16,17/2021 
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 stabilirea impozitelor şi taxelor locale,  pentru anul 

2022. 
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru activitatea de curățare și 

transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau 
de gheață și pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare 

4. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 121/2021 privind aprobarea modului de funcționare a „Serviciului Public Local Târgu 
Secuiesc” ca subiect juridic de drept fiscal 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 1/10.06.2013, aprobat prin H.C.L Târgu 
Secuiesc nr.76/2013 

6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizarea și 
funcționare a Pieței agroalimentare din municipiul Târgu Secuiesc 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor de 
gestionare a deșeurilor în județul Covasna 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  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” 

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot 
acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul Târgu  Secuiesc 
pentru semestrul I al anului şcolar 2021-2022 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 
nr. 53/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare 
cu plată a autovehiculelor aflate pe domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc 

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea şi demararea procedurilor privind declararea 
Municipiului Târgu Secuiesc ca  Stațiune Turistică de interes local 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 122/2021 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. 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 un  proiect de hotărâre, și 
anume:   -Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii membrilor Consiliului de Administrație al 
S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., pentru un mandat de 4 ani 

            Supus la vot,  propunera a fost acceptată cu 14 voturi pentru, astfel proiectul ordinii de zi 
se prezintă astfel:  
  

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 stabilirea impozitelor şi taxelor locale,  pentru anul 

2022. 
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru activitatea de curățare și 

transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau 
de gheață și pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare 

4. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 121/2021 privind aprobarea modului de funcționare a „Serviciului Public Local Târgu 
Secuiesc” ca subiect juridic de drept fiscal 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 1/10.06.2013, aprobat prin H.C.L Târgu 
Secuiesc nr.76/2013 

6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizarea și 
funcționare a Pieței agroalimentare din municipiul Târgu Secuiesc 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor de 
gestionare a deșeurilor în județul Covasna 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  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” 

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot 
acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul Târgu  Secuiesc 
pentru semestrul I al anului şcolar 2021-2022 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 
nr. 53/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare 
cu plată a autovehiculelor aflate pe domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc 

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea şi demararea procedurilor privind declararea 
Municipiului Târgu Secuiesc ca  Stațiune Turistică de interes local 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 122/2021 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. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului 
municipal Târgu Secuiesc, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2021 

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii membrilor Consiliului de Administrație 
al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., pentru un mandat de 4 ani. 

 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. 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, care se propune a fi 
acceptată cu unele modificări, avizate de comisia de specialitate, întrucât municipalitatea a 
primit de la Guvern o sumă de 1.500.000 lei, care va fi inclusă în buget pentru lucrările de 
modernizare a străzii Bem Jozsef, respectiv suma de 500.000 lei pentru extinderea și 
modernizarea rețelei alimentare de apă din oraș. Supus la vot modificările propuse, consilierii au 
acceptat amendamentele cu 14 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. 177/2021 privind 
rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2021, cu 14 voturi 
pentru . 

La pct. 2 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale,  pentru anul 2022. 
               Domnul primar accentuează că în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care 
constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele 
respective se indexează anual de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul 
fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Sumele indexate cu rata inflației pe anul 2020 
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este 2,6%.  Potrivit proiectului de hotărâre se propune majorarea impozitului pe mijloace de 
transport cu 15% pentru anul 2022, iar pentru autoturismele hibrid, impozitul se reduce cu o cotă 
de 75%.  De asemenea se propune majorare unor taxe speciale, cum ar fi închirierea Patinoarului 
artificial Deme Laszlo și a Sălii Polivalente, întrucât cheltuielile legate cu funcționarea acestor 
entități s-au majorat enorm, de ex.în anul 2018 , cheltuielile patinoarului artificial era de 500.000 
lei pe an, în anul 2019 -520.000 lei, în anul 2020 s-a crescut la 582.000 lei, iar pentru anul 2021 
această sumă a fost de 730.000 lei până în luna decembrie, fapt ce justifică majorarea chiriilor. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale,  pentru anul 2022, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 178/2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale,  
pentru anul 2022, cu 17 voturi pentru din care 3 voturi exprimate electronic: Ilyés Botond, 
Balázs József Attila și Czipa Lóránd Szabolcs. 

    La pct. 3 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
stabilirea tarifelor pentru activitatea de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și 
menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de gheață și pentru activitatea de 
dezinsecție, dezinfecție și deratizare.  

 Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru activitatea de curățare și transportul zăpezii de pe căile 
publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de gheață și pentru activitatea de 
dezinsecție, dezinfecție și deratizare, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 179/2021 
privind stabilirea tarifelor pentru activitatea de curățare și transportul zăpezii de pe căile 
publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de gheață și pentru 
activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, cu 17 voturi pentru din care 3 voturi 
exprimate electronic: Ilyés Botond, Balázs József Attila și Czipa Lóránd Szabolcs. 

  La pct. 4 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă  proiectul de hotărâre cu privire 
la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 121/2021 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 cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 121/2021 privind 
aprobarea modului de funcționare a „Serviciului Public Local Târgu Secuiesc” ca subiect juridic 
de drept fiscal, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 180/2021 cu privire la modificarea 
și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 121/2021 privind aprobarea modului de 
funcționare a „Serviciului Public Local Târgu Secuiesc” ca subiect juridic de drept fiscal, cu 
17 voturi pentru din care 3 voturi exprimate electronic: Ilyés Botond,  Balázs József Attila și 
Czipa Lóránd Szabolcs. 

 La pct. 5 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități 
publice nr. 1/10.06.2013, aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc nr.76/2013. 

 Domnul primar arată faptul că asupra acestei ordine de zi s-a discutat deja în ședința din 
luna august, respectiv despre faptul că taxele de salubritate vor crește cu 10%, astfel pentru 
persoanele fizice va fi de 12 lei/lună, iar pentru persoanele juridice de 160 lei/lună. 

 Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 
comunitare de utilități publice nr. 1/10.06.2013, aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc nr.76/2013, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 181/2021 privind modificarea și completarea 
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 
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1/10.06.2013, aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc nr.76/2013,  cu 14 voturi pentru și 3 voturi 
împotrivă, exprimate electronic: Ilyés Botond, Balázs József Attila și Czipa Lóránd Szabolcs. 

 La pct. 6  înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu 
privire la aprobarea Regulamentului de organizarea și funcționare a Pieței agroalimentare din 
municipiul Târgu Secuiesc. Domnul viceprimar , luând cuvântul , prezintă unele modificări aduse 
regulamentului la comisia de specialitate,  avizate favorabil de către acesta prin revocarea taxei de 
15 lei pentru ocuparae meselor de către producătorii din județele învecinate, promovând astfel 
producătorii autohtoni din municipalitate. Astfel, propune ca spațiul de 300 mp să fie ocupat de 
către producători autohtoni. S-au stabilit tarife mai mari și în metrupătrat și nu pentru mese. 

 Domnul Hegedus Ferenc luând cuvântul de la domnul președinte, întreabă pe directorul 
SC Gosp Com SRl, Zonda Balazs, cum a fost conceput intrarea pieței agloalimentare, unde 
trotuarul este ocupat de diverși persoane care vind flori sau alte produse în afara pieței.  Domnul 
Zonda răspunzând la întrebare, afirmă că spațiul respectiv este domeniul public și ocuparea 
abuzivă trebuie sancționată de către Polița Locală, singura entitate competentă în acest domeniu. 
Zonda afirmă că dorește în viitor constrângerea acestor persoane de a intra in piața și de a plăti 
tarifele corespunzătoare pentru vânzarea florilor și ale altor produse.  

Domnul Hegedus propune darea în administarrea și al acestei spații societății Gosp Com 
SRL.    

 Szigethy Kalman vine cu o altă propunere, de a reduce tariful pentru producătorii 
autohtoni cu 15%. Însă propunerea nu a fost acceptată de către consilieri. 

 Dl.Szilveszter Szabolcs consideră că administratorul pieței cu întregul săi aparat, trebuie 
să  facă tot posibilul ca noua piață să fie umplută cu viață, să fie promovată cât mai mult. De 
asemenea atrage atenția directorului Zonda că sunt niște zvonuri potrivit căruia personalul pieței 
nu comunică diplomat cu producătorii. 
          Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot modificările 
aduse la proiectul de hotărâre, acesta fiind acceptată de către cei prezenți fizic, cu 14 voturi 
pentru. 
          Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizarea și funcționare a Pieței 
agroalimentare din municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
182/2021 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizarea și funcționare a Pieței 
agroalimentare din municipiul Târgu Secuiesc, cu 14 voturi pentru . 
           La pct. 7 înscris pe ordinea de zi, domnul viceprimar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor de gestionare a deșeurilor în județul Covasna. 
           Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor de gestionare a deșeurilor în 
județul Covasna, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 183/2021 privind aprobarea 
Strategiei de dezvoltare a serviciilor de gestionare a deșeurilor în județul Covasna, cu 17 
voturi pentru din care 3 voturi exprimate electronic: Ilyés Botond,  Balázs József Attila și Czipa 
Lóránd Szabolcs. 

      La pct. 8 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre  privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Local  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”. Modificarea 
vizează  înlocuirii denumirii obiectului de investiție  „Construire creșă mică “ , cu sintagma : 
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obiect de investiție ”Proiect tip- Construire creșă mică”, str Fabricii  nr. 10, municipiul Târgu 
Secuiesc, județul Covasna. 
             Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  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”, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr.184/2021 privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Local  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 din care 3 voturi exprimate electronic: Ilyés Botond,  Balázs József Attila și Czipa 
Lóránd Szabolcs. 
         La pct. 9 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ 
preuniversitar de stat în municipiul Târgu  Secuiesc pentru semestrul I al anului şcolar 2021-2022. 
            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot acorda elevilor din sistemul 
de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul Târgu  Secuiesc pentru semestrul I al anului 
şcolar 2021-2022, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 185/2021 privind stabilirea 
cuantumului burselor pe categorii ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ 
preuniversitar de stat în municipiul Târgu  Secuiesc pentru semestrul I al anului şcolar 
2021-2022, cu 17 voturi pentru din care 3 voturi exprimate electronic: Ilyés Botond,  Balázs 
József Attila și Czipa Lóránd Szabolcs. 

    La pct. 10 înscris pe ordinea de zi, domnul consilier local Szigethy Kálmán prezintă 
proiectul de hotărâre  privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 53/2017 
privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a 
autovehiculelor aflate pe domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, conform căruia la 
solicitarea mai multor persoane, se propune  extinderea zonei de aplicare a regulamentului și la 
alte străzi, precum : str. Păcii de la str. Wesselyényi Miklos până la str. Szőcs József- 42 loc de 
parcare, str.  Molnár Józsiás de la str. Păcii până la str Dózsa György – 40 loc de parcare,  str. Bem 
József de la str Cimitirului până la clădirea „Protopopiatul Reformat Chezdi Orbai” din str.Bem 
József nr. 11. -30 loc de parcare, str. Brazilor- 45 loc de parcare, str. Purczel János – 45 loc de 
parcare , precum și majorarea biletului de zi  cu 1 leu. 

  Domnul Biszak Laszlo întreabă pe domnul primar faptul că pe str.Rândunicii , deși au fost 
acordate și vopsite cu număr parcările din zonă, acesta vor fi sau nu închiriate. Domnul Bokor 
Tiberiu, răspunde că vor fi închirate prin licitație publică, momentan așteptăm să se termine 
restricțiile privind  pandemia pentru a putea organiza licitația publică pentru toate lumea, fără res            
tricții de acces la instituția publică.    

           Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 53/2017 privind 
aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a 
autovehiculelor aflate pe domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr. 186/2021  privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 
nr. 53/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi 
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parcare cu plată a autovehiculelor aflate pe domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, 
cu 17 voturi pentru din care 3 voturi exprimate electronic: Ilyés Botond,  Balázs József Attila și 
Czipa Lóránd Szabolcs. 

           La pct. 11 înscris pe ordinea de zi, domnul viceprimar prezintă proiectul de hotărâre pentru 
aprobarea şi demararea procedurilor privind declararea Municipiului Târgu Secuiesc ca  Stațiune 
Turistică de interes local. Domnul Viceprimar afirmă faptul că Municipalitatea noastră are o nouă 
abordare a dezvoltării sectorului turistic - un scop nou, o nouă viziune. Conform strategiei integrate 
de dezvoltare urbană a zonei urbane Târgu Secuiesc 2021- 2030, acest municipiu trebuie să devină 
un centru local al oportunităților, o destinație turistică atractivă, un loc plăcut în care să trăiești, un 
oraș cu autorități locale responsabile și deschise, cu o viață economică dinamică și implicată. 
Atribuirea acestui titlu va aduce beneficii și pentru afacerile locale, care pot depune proiecte turistice 
care solicită  acest titl ca criteriu de eligibilitate. 

         Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre pentru aprobarea şi demararea procedurilor privind declararea Municipiului Târgu 
Secuiesc ca  Stațiune Turistică de interes local,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
187/2021 pentru aprobarea şi demararea procedurilor privind declararea Municipiului 
Târgu Secuiesc ca  Stațiune Turistică de interes local,  cu 17 voturi pentru din care 3 voturi 
exprimate electronic: Ilyés Botond,  Balázs József Attila și Czipa Lóránd Szabolcs. 
           La pct. 12 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 122/2021 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 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 122/2021 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, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 188/2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 122/2021 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 din care 3 voturi exprimate electronic: Ilyés Botond,  Balázs József Attila și Czipa Lóránd 
Szabolcs. 

   La pct. 13 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. 189/2021 
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: 
Ilyés Botond,  Balázs József Attila și Czipa Lóránd Szabolcs. 

          La pct. 14 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea numirii membrilor Consiliului de Administrație al S.C. PARCURI INDUSTRIALE 
TÂRGU-SECUIESC S.R.L., pentru un mandat de 4 ani.  
          Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea numirii membrilor Consiliului de Administrație al S.C. PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., pentru un mandat de 4 ani, Consiliul local adoptând 
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astfel Hotărârea nr. 190/2021 privind aprobarea numirii membrilor Consiliului de 
Administrație al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., pentru un 
mandat de 4 ani, cu 17 voturi pentru din care 3 voturi exprimate electronic: Ilyés Botond,  Balázs 
József Attila și Czipa Lóránd Szabolcs. 
 
         
       Se trece la pct. B  Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 

2.Înrebări și interpelări  
 

Luând  cuvântul , domnul Szigethy Kálmán din partea Asociației Tegyunk Kezdiszekert,  oferă 
un machet pentru autoritatea locală, care a sprijint renovarea piatrei de mormânt al baronului 
Purczel Janos. Domnul primar mulțumește pentru acest cadou și oferă sprijinirea în continuare 
al asociaței . 

 
 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


