
 
 
 
 
 
 

1 
 

                                             P R O C E S    V E R B A L   NR. 3/2021 
 

Încheiat astăzi, 18 martie 2021, cu ocazia şedinţei ordinare, a Consiliului local al 
municipiului Târgu Secuiesc, desfăşurată în sala de expoziție a Casei de Cultură Vigadó a 
municipiului Târgu Secuiesc. 

Convocarea consilierilor şi a invitaţilor s-a făcut de către domnul primar, cu Dispoziţia 
nr.213/2021. 

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 16: Szilveszter Szabolcs, Dávid Sándor, Bejan 

András, Gáspár Zsolt, Szigethy Kálmán, Papp Gyöngyike, Nagy-Babos Tamás, Molnár Lajos 
Zoltán, Ilyés Botond, Szasz Szabolcs Csaba, Biszak László István, Czipa Lóránd-Szabolcs, 
Hegedüs Ferenc, Kiss Levente Csaba, Szabó István și Balázs József Attila. 

Lipsește motivat dl. consilier Lukács László. 
De asemenea la şedinţă mai participă: domnul primar Bokor Tiberiu, Tóth Csilla Enikő 

secretarul general al municipiului, dl. Papp Lajos din partea SC Gosp Com SA, şefii de 
compartimente și reprezentanţii mas-media. Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local sunt 
publice. 

Se trece la prezentarea proiectului ordinii de zi de către domnul primar, Bokor Tiberiu. 
A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Târgu 

Secuiesc al imobilului identificat prin C.F. Tg. Secuiesc nr. 31237, în domeniul public al acestuia 
2. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu 

Secuiesc al imobilului identificat prin C.F. Tg. Secuiesc nr. 29850, în domeniul privat al acestuia 
3. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii către persoane 

juridice fără scop lucrativ 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în 

favoarea Asociației Clubul Pensionarilor MAASSLUIS din Târgu Secuiesc, asupra unor spații 
situate în Casa de Cultură Vigadó, proprietatea publică al municipiului Târgu Secuiesc 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Devizului general actualizat, a  indicatorilor 
tehnico-economici  și  a cofinanțării la investiția „Lucrări prioritare de extindere a rețelei de 
alimentare cu apă și canalizare, etapa III,  municipiul Târgu Secuiesc” 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Devizului general actualizat , a  indicatorilor 
tehnico-economici  a obiectivului de investiții  „Reabilitare str. Bem Jozsef km 58+680-59+980, 
municipiul Târgu Secuiesc ” 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Construire bloc de locuințe pentru 
tineri, destinat închirierii, executare rețele edilitare, municipiul Târgu Secuiesc, str. 1 Decembrie 
1918, nr 40A, județul Covasna  și a cheltuielilor legate de proiect 

8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul a preţului de 
referinţă al masei lemnoase pe picior, provenit din fondul forestier,  proprietatea municipiului Târgu 
Secuiesc 

9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică, populație și 
nevoi proprii al masei lemnose pe picior  provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi 
stabilirea preţului de pornire a licitaţiei 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii suparafețelor de pășune aflate în 
proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc către deținătorii de animale în vederea 
organizării pășunatului 
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11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL Târgu Secuiesc 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 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Târgu Secueisc nr. 
107/2020 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2021 

13. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L Târgu Secueisc nr. 21/2021 
privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în administrarea Sfatului Popular al 
orașului Târgu Secuiesc, în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea 
Consiliului Local Târgu Secuiesc, al imobilului situat în mun. Târgu Secuiesc, înscris în C.F. nr. 
28473 

14. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 96/2020 privind aprobarea 
înființării “Serviciului Public Local Târgu Secuiesc” 

15. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării  unui  apartament situat în 
Municipiul Târgu Secuiesc, strada Oituz nr. 8, Bl. 44, Sc. C, Ap.6 

B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
Înrebări și interpelări 
Domnul primar propune ca pct. 4 să fie scos de pe ordinea de zi și propune 

suplimentatrea cu încă un proiect de hotărâre a ordinii de zi, respectiv proiectul de hotărâre 
privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Târgu Secuiesc, care a fost 
avizat de Comisia de sănătate. Deasemenea propune ca pct. 13 să fie discutat după pct 1, deoarece 
cele două proiecte sunt legate. 

Propunerea a fost votată cu 16 voturi pentru. 
Astfel proiectul ordinii de zi se prezintă în felul următor: 
A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Târgu 

Secuiesc al imobilului identificat prin C.F. Tg. Secuiesc nr. 31237, în domeniul public al acestuia 
2. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L Târgu Secueisc nr. 21/2021 

privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în administrarea Sfatului Popular al 
orașului Târgu Secuiesc, în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea 
Consiliului Local Târgu Secuiesc, al imobilului situat în mun. Târgu Secuiesc, înscris în C.F. nr. 
28473 

3. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu 
Secuiesc al imobilului identificat prin C.F. Tg. Secuiesc nr. 29850, în domeniul privat al acestuia 

4. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii către persoane 
juridice fără scop lucrativ 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Devizului general actualizat, a  indicatorilor 
tehnico-economici  și  a cofinanțării la investiția „Lucrări prioritare de extindere a rețelei de 
alimentare cu apă și canalizare, etapa III,  municipiul Târgu Secuiesc” 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Devizului general actualizat , a  indicatorilor 
tehnico-economici  a obiectivului de investiții  „Reabilitare str. Bem Jozsef km 58+680-59+980, 
municipiul Târgu Secuiesc ” 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Construire bloc de locuințe pentru 
tineri, destinat închirierii, executare rețele edilitare, municipiul Târgu Secuiesc, str. 1 Decembrie 
1918, nr 40A, județul Covasna  și a cheltuielilor legate de proiect 

8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul a preţului de 
referinţă al masei lemnoase pe picior, provenit din fondul forestier,  proprietatea municipiului Târgu 
Secuiesc 
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9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică, populație și 
nevoi proprii al masei lemnose pe picior  provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi 
stabilirea preţului de pornire a licitaţiei 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii suparafețelor de pășune aflate în 
proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc către deținătorii de animale în vederea 
organizării pășunatului 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL Târgu Secuiesc 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 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Târgu Secueisc nr. 
107/2020 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2021 

13. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 96/2020 privind aprobarea 
înființării “Serviciului Public Local Târgu Secuiesc” 

14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării  unui  apartament situat în 
Municipiul Târgu Secuiesc, strada Oituz nr. 8, Bl. 44, Sc. C, Ap.6 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului 
Municipal Târgu Secuiesc 

B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
Înrebări și interpelări 
Supus la vot, ordinea de zi a fost acceptată cu 16 voturi pentru. 

            La pct. 1 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
trecerea din domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc al imobilului identificat prin C.F. Tg. 
Secuiesc nr. 31237, în domeniul public al acestuia.  
              Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc al imobilului 
identificat prin C.F. Tg. Secuiesc nr. 31237, în domeniul public al acestuia,  Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 38/2021 privind trecerea din domeniul privat al municipiului Târgu 
Secuiesc al imobilului identificat prin C.F. Tg. Secuiesc nr. 31237, în domeniul public al acestuia, 
cu 16 voturi pentru. 
             La pct. 2 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
modificarea H.C.L Târgu Secueisc nr. 21/2021 privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului 
Român și în administrarea Sfatului Popular al orașului Târgu Secuiesc, în domeniul public al 
Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local Târgu Secuiesc, al imobilului 
situat în mun. Târgu Secuiesc, înscris în C.F. nr. 28473.  
              Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la modificarea H.C.L Târgu Secueisc nr. 21/2021 privind aprobarea trecerii din 
proprietatea Statului Român și în administrarea Sfatului Popular al orașului Târgu Secuiesc, în 
domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local Târgu 
Secuiesc, al imobilului situat în mun. Târgu Secuiesc, înscris în C.F. nr. 28473, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 39/2021, cu privire la modificarea H.C.L Târgu Secueisc nr. 
21/2021 privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în administrarea Sfatului 
Popular al orașului Târgu Secuiesc, în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc și în 
administrarea Consiliului Local Târgu Secuiesc, al imobilului situat în mun. Târgu Secuiesc, înscris 
în C.F. nr. 28473, cu 16 voturi pentru. 
              La pct. 3 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc al imobilului identificat prin C.F. Tg. 
Secuiesc nr. 29850, în domeniul privat al acestuia. 
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              Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc al imobilului 
identificat prin C.F. Tg. Secuiesc nr. 29850, în domeniul privat al acestuia, Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr. 40/2021, privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc 
al imobilului identificat prin C.F. Tg. Secuiesc nr. 29850, în domeniul privat al acestuia, cu 16 
voturi pentru. 
             La pct. 4 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
darea în folosinţă gratuită a unor spaţii către persoane juridice fără scop lucrativ. 
              Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii către persoane juridice fără scop lucrativ, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 41/2021, privind darea în folosinţă gratuită a unor 
spaţii către persoane juridice fără scop lucrativ, cu 16 voturi pentru. 
             La pct. 5 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea  Devizului general actualizat, a  indicatorilor tehnico-economici  și  a cofinanțării la 
investiția „Lucrări prioritare de extindere a rețelei de alimentare cu apă și canalizare, etapa III,  
municipiul Târgu Secuiesc”. 
            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre, privind aprobarea  Devizului general actualizat, a  indicatorilor tehnico-economici  și  a 
cofinanțării la investiția „Lucrări prioritare de extindere a rețelei de alimentare cu apă și canalizare, 
etapa III,  municipiul Târgu Secuiesc”,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 42/2021, 
privind aprobarea  Devizului general actualizat, a  indicatorilor tehnico-economici  și  a cofinanțării 
la investiția „Lucrări prioritare de extindere a rețelei de alimentare cu apă și canalizare, etapa III,  
municipiul Târgu Secuiesc”, cu 16 voturi pentru. 
              La pct. 6  înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea  Devizului general actualizat , a  indicatorilor tehnico-economici  a obiectivului de 
investiții  „Reabilitare str. Bem Jozsef km 58+680-59+980, municipiul Târgu Secuiesc ”. 
            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre, privind aprobarea  Devizului general actualizat , a  indicatorilor tehnico-economici  a 
obiectivului de investiții  „Reabilitare str. Bem Jozsef km 58+680-59+980, municipiul Târgu 
Secuiesc ”,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 43/2021, privind aprobarea  Devizului 
general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici  și  a cofinanțării la investiția „Lucrări 
prioritare de extindere a rețelei de alimentare cu apă și canalizare, etapa III,  municipiul Târgu 
Secuiesc”, cu 16 voturi pentru. 
              La pct. 7 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea și completarea  H.C.L.Târgu Secuiesc nr.121/2016 privind încadrarea terenurilor pe 
zone şi categorii de folosinţă în intravilanul şi extravilanul municipiului Târgu Secuiesc şi satului 
aparţinător Lunga. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind modificarea și completarea  H.C.L.Târgu Secuiesc nr.121/2016 privind 
încadrarea terenurilor pe zone şi categorii de folosinţă în intravilanul şi extravilanul municipiului 
Târgu Secuiesc şi satului aparţinător Lunga,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
28/2021, privind modificarea și completarea  H.C.L.Târgu Secuiesc nr.121/2016 privind încadrarea 
terenurilor pe zone şi categorii de folosinţă în intravilanul şi extravilanul municipiului Târgu 
Secuiesc şi satului aparţinător Lunga, cu 15 voturi pentru. 
               La pct. 8 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea Actului Constitutiv al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L.,  
aprobat prin H.CL. Târgu Secuiesc nr. 45/2017.   
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Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-
SECUIESC S.R.L.,  aprobat prin H.CL. Târgu Secuiesc nr. 45/2017, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 29/2021, privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L.,  aprobat prin H.CL. Târgu Secuiesc nr. 45/2017, cu 
15 voturi pentru. 
                La pct. 9 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea raportului de activitate pentru anul 2020 ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-
SECUIESC S.R.L. 

Dl. Szigethy Kálmán întreabă dacă se poate acorda anumite facilități cu privire la chirie la 
Parcul Industrial, plîtibil de către societățile existente în parcul industrial și care din cauza 
pandemiei și din motive care nu țin de culpa lor nu au reușit încă să obțină fondurile necesare și 
solicitate pentru investițiile pe care doresc să le facă din diferite proiecte. Dacă este posibil ar trebui 
ajutate aceste societăți până când vor putea începe producția. 

Dl. Dávid Sándor arată că trebuie prgătit și depus un proiect de hotărâre în acest sens și 
acest  aspect va fi discutat cu aceași ocazie . 

Dl. Primar arată că s-au acordat facilități acestor societăți numai la plata impozitului însă 
nu știe dacă acest lucru este legal posibil legal și la plata chiriei. 

Dl. Ilyés Botond arată că nu știe cu cine sau cu ce este problema dar de ani de zile bilanțul 
parcului industrial este negativ. Nivelul anului 2020 se mai poate explica cu existența pandemiei 
dar din păcate bilanțul se prezenta tot negative, fără profit și în anii precedenți. Întreabă când se va 
întâmpla ca bilanțul să se prezinte unul pozitiv?Deasemenea întreabă dacă la cei 20 de societăți 
prezenți în parcul industrial există angajați și în mod real, nu numai pe hârtie. 

Dl. Szöllősi Tamás, directorul SC Parcuri Industriale Târgu Secuiesc, arată că bilanțul 
negativ are aceeași cauză și pentru anul 2020:  anume din cauza unei societăți care nu a plătit în 
timp chiria datorată. S-a obținut deja pe cale judecătorească, un titlu executoriu  pentru plata sumei 
de 63.000 lei iar în cursul acestui an va trebui să inițieze un nou proces pentru plata restanțelor.   
Anul trecut au reușit să recupereze doar 15.000 de lei de la societatea respectivă și speră că anul 
acesta va reuși să recupereze întreaga  sumă datorată. Dacă nu ar exista această datorie și bilanțul 
parcului industrial ar fi cu profit. Arată că încheierea unui contract cu o oarecare societate care intră 
în parcul industrial nu înseamnă faptul că începând din a 2-a zi societatea respectivă începe deja 
producția și angajeză persoane. 

Dl. Szigethy Kálmán arată că scopul parcurilor industriale nu este să producă profit 
Consiliului local ci faptul să ofere posibilitate societăților să investească în locuri de muncă iar pe 
termen lung aceste societăți vor produce profit pentru oraș. 

Dl. Hegedűs Ferenc arată că ar trebui desfăcut contractul cu societățile care nu achită 
chiria altfel nu fac altceva decât să acumuleze datoria. Pe de altă parte arată că trebuie încercat 
recuperarea datoriei pe cale amiabilă prin reeșalonarea plății și prin negociere , pec ale amiabilă și 
dialog deoarece un proces poate dura ani de zile, timp în care datoria va crește . 

Dl. Szöllősi Tamás arată că nu au reziliat contractul , deoarece societatea în cauză are un 
proiect câștigat pentru finanțare, doar că deocamdată nu are comenzi. Au încercat să discute cu 
reprezentanții societății despre posibilitatea achitării datoriei însă deoarece aceștia nu au fost 
deschiși la conversație nu a rămas altă soluție decât instanța de judecată. 

 Dl. Ilyés Botond arată că există o societate care se ocupă cu realizarea de produse unice 
pentru Volkswagen și întreabă cu câți angajați lucrează societatea respectivă. 

Dl. Szöllősi Tamás arată că este vorba de SC GYRO ENERGY SRL care la ora actuală 
lucrează cu 18 angajați. 
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Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind aprobarea raportului de activitate pentru anul 2020 ale S.C. PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
30/2021, privind aprobarea raportului de activitate pentru anul 2020 ale S.C. PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., cu 11 voturi pentru și 4 voturi împotrivă. (Balázs 
József Attila, Czipa Lóránd Szabolcs, Ilyés Botond și Szabó István). 
               La pct. 10 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc al unor imobile cuprinse în inventarul 
bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc, aprobat prin H.C.L 
nr.15/2019,  în domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc.   

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc al unor imobile 
cuprinse în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc, 
aprobat prin H.C.L nr.15/2019,  în domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 31/2021, privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu 
Secuiesc al unor imobile cuprinse în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 
municipiului Târgu Secuiesc, aprobat prin H.C.L nr.15/2019,  în domeniul privat al municipiului 
Târgu Secuiesc,  cu 15 voturi pentru. 
                 La pct. 11 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Regulamentului de eliberare a Autorizației administratorului drumului și a Avizului de 
intervenție în regim de urgență , pentru lucrările de racorduri și branșament la rețelele publice , 
realizate pe proprietățile aparținând domeniului public al Municipiului Târgu Secuiesc și care 
afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, 
trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum și spațiilor verzi. 

            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Regulamentului de eliberare a Autorizației administratorului drumului și a 
Avizului de intervenție în regim de urgență , pentru lucrările de racorduri și branșament la rețelele 
publice , realizate pe proprietățile aparținând domeniului public al Municipiului Târgu Secuiesc și 
care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de 
biciclete, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum și spațiilor verzi,  Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 32/2021, privind aprobarea Regulamentului de eliberare a 
Autorizației administratorului drumului și a Avizului de intervenție în regim de urgență , pentru 
lucrările de racorduri și branșament la rețelele publice , realizate pe proprietățile aparținând 
domeniului public al Municipiului Târgu Secuiesc și care afectează structura căilor de comunicații 
rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de 
sport precum și spațiilor verzi, cu 15 voturi pentru . 

               La pct. 12 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire 
la aprobarea listei manifestărilor culturale şi sportive în aer liber care se vor desfășura în municipiul 
Târgu Secuiesc în anul 2021. 

Dl. Szigethy Kálmán arată că la ședința Comisiei culturale au fost introduse încă două 
evenimente și anume „Zilele mierii” în organizarea Asociației “Tegyünk Kézdiszékért “ precum și 
întâlnira internațională a motocicliștilor în organizarea Asociației ‘’ Free Frog’s Riders”  și roagă 
consilierii să voteze această modificare. 

Președintele de ședință supune la vot propunerea de modificare care a fost acceptată cu 15 
voturi pentru. 

Dra. Tóth Csilla Enikő, secretarul general, arată că starea de alertă ține până în 12 martie 
2021, iar în cazul în care nu se va prelungi vor scoate la anunț , dacă cineva mai dorește organizarea 
de evenimente să poate depune solicitare în acest sens, caz în care vor modifica hotărârea. 
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Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre cu privire la aprobarea listei manifestărilor culturale şi sportive în aer liber care se vor 
desfășura în municipiul Târgu Secuiesc în anul 2021,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea 
nr. 33/2021, cu privire la aprobarea listei manifestărilor culturale şi sportive în aer liber care se vor 
desfășura în municipiul Târgu Secuiesc în anul 2021, cu  15 voturi pentru.                
               La pct. 13 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ ZONĂ DE LOCUINTE – str. Mikes Kelemen” din 
municipiul Târgu Secuiesc.   

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ ZONĂ DE LOCUINTE – str. Mikes 
Kelemen” din municipiul Târgu Secuiesc,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 34/2021, 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ ZONĂ DE LOCUINTE – str. Mikes Kelemen” din 
municipiul Târgu Secuiesc, cu  15 voturi pentru.                
               La pct. 14 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator „LAC DE AGREMENT” din municipiul Târgu 
Secuiesc, str. Bem Jozsef F.N.   

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator „LAC DE AGREMENT” din 
municipiul Târgu Secuiesc, str. Bem Jozsef F.N.,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
35/2021, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator „LAC DE AGREMENT” din 
municipiul Târgu Secuiesc, str. Bem Jozsef F.N., cu  15 voturi pentru.                
               La pct. 15 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire 
la aprobarea Tabelului nominal cu ordinea de prioritate a cererilor de locuinţe, valabil pe perioada 
25 februarie 2021 – 25 februarie 2022.   

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea Tabelului nominal cu ordinea de prioritate a cererilor de locuinţe, 
valabil pe perioada 25 februarie 2021 – 25 februarie 2022,  Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 36/2021, cu privire la aprobarea Tabelului nominal cu ordinea de prioritate a 
cererilor de locuinţe, valabil pe perioada 25 februarie 2021 – 25 februarie 2022, cu  15 voturi 
pentru.                
               La pct. 16 înscris pe ordinea de zi, domnul viceprimar prezintă proiectul de hotărâre 
privind numirea comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism.   

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind numirea comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism,  Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 37/2021, privind numirea comisiei tehnice de amenajare a 
teritoriului şi de urbanism, cu  15 voturi pentru.                

Se trece la Capitolul B – 1.  „Întrebări și interpelări”: 
Dl. Czipa Lóránd Szabolcs arată că str. Școlii este într-o stare avansată de degradare și   

întreabă pe domnul primar dacă există un plan pentru reabilitarea străzii. 
Dl. Kiss Levente Csaba arată că nu a vrut să răspundă la acuzațiile dl.-ui Balázs József 

Attila la discutarea punctului 6, dar conform legii, numărul maxim de autorizații eliberate în regim 
de taxi se stabilește de către Consiliul local cu consultarea asociațiilor de taximetrie. Ca atare nu 
vede nici un impediment în faptul că s-au cerut informații de la aceste societăți. În ceea ce privește 
amendamentul depus la pct. 4, arată că acesta nu a fost acceptat întru-ât din amendament nu s-a 
putut da seama despre ce activități ale societății se vorbește, consideră că trebuia trecut codul 
CAEN al activității desfășurate de societăți care ar urma să nu plătească taxa de salubrizare. 
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Dl. Hegedűs Ferenc arată că nu prea vede rostul întrebărilor și interpelărilor unde se 
discută degeaba. Consilierul care are o ideea să depună sub forma proiectului de hotărâre și atunci 
se va putea discuta concret pe tema respectivă. 

Dl. primar arată că are cunoștiință despre starea străzii Școlii, însă aceasta va putea fi 
reabilitată numai după ce se termină lucrările cu curțiile adiacente, deoarece sistemul de canalizare 
a acestor curți va trebui racordat în această stradă. Între timp, pe termen lung, datotită circulației 
intense, consilierii pot să se gândească  la soluții, eventual dacă este oportun să se  schimbe  
circulația doar pe sens unic. 

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

 
 
 
       PREŞEDINTE                    SECRETAR GENERAL                   
    Dávid Sándor                                                Tóth Csilla Enikő 
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