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                                             P R O C E S    V E R B A L   NR. 5/2021 
 

Încheiat astăzi, 15 aprilie 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. 252/2021. 

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 fizic 16: Szilveszter Szabolcs, Dávid Sándor, 

Bejan András, Gáspár Zsolt, Szigethy Kálmán, Papp Gyöngyike, Nagy-Babos Tamás, Molnár Lajos 
Zoltán, Ilyés Botond, Szasz Szabolcs Csaba, Lukács László, Biszak László István, Hegedüs Ferenc, 
Kiss Levente Csaba, Szabó István și Balázs József Attila.  Dl. consilier local Czipa Lóránd-
Szabolcs și-a exprimat votul la cele 15 proiecte de hotărâri, în format electronic, prin e-mail.  

De asemenea la şedinţă mai participă: domnul primar Bokor Tiberiu, Tóth Csilla Enikő 
secretarul general al municipiului, dl. Zonda Balázs, directorul SC Gosp Com SRL, dl. Szöllősi 
Tamás, directorul S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 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 utilizarea în anul 2021 a excedentului anilor precedent al 

bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc rezultat la  încheierea exercițiului bugetar pe anul 
2020 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului  Târgu 
Secuiesc  pe anul 2021 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 
al S.C GOSP-COM S.R.L. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțul contabil și a contul de profit și pierderi 
pe anul 2020, precum și raportului de audit ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-
SECUIESC S.R.L. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 
ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări 
rambursabile interne în valoare de 10.000.000 lei 

7. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special domnului primar 
Bokor Tiberiu pentru şedinţa A.G.A al Societăţii NEW FASHION SA din data de 10.05.2021 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării alocației bugetare pentru  
cofinanţarea activității sportive  “Turul Ciclist al Ţinutului Secuiesc - 2021”,  organizat în perioada 
4-7 august 2021 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al municipiului Târgu 
Secuiesc 

10.  Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare 
şi alipire două parcele situate în municipiul Târgu Secuiesc, strada Abatorului nr. 10 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ 
COMERCIALĂ”str. Fabricii nr. 5, municipiul Târgu Secuiesc 

12. Proiect de hotărâre cu privire aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile 
sociale acordate la nivelul municipiului Târgu Secuiesc pentru anul 2021 
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13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării  unui  apartament cu  două 
camere, prin schimb, situat în municipiul Târgu Secuiesc, strada Abatorului  nr. 57, Sc. B,et.2. 
ap.12 

14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării unui  apartament cu  trei 
camere, prin schimb, din strada Abatorului  nr.  57 Sc.A .et.1.Ap.7 

15. Proiect de hotărâre 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 

B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Acord de principiu privind insușirea Declarației privind sprijinul pentru protecția 

minorităților naționale din Europa, semnată de către primarii de oraș și președinții de consiliu 
Județean din județele Harghita, Covasna și Mureș 

2. Înrebări și interpelări 
Domnul primar propune suplimentatrea ordinii de zi, cu încă un proiect de hotărâre 

respectiv proiectul de hotărâre privind aprobarea reglementării situației juridice și identificării 
unui teren situat în intravilanul municipiului Târgu Secuiesc şi înscriera acestuia în cartea 
funciară, din proprietatea Statului Român și în administrarea Sfatului Popular al orașului Târgu 
Secuiesc în proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului 
local al municipiului Târgu Secuiesc, care a fost avizat favorabil de către Comisia pentru 
economie, administrarea publică locală și juridică.  

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 utilizarea în anul 2021 a excedentului anilor precedent al 

bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc rezultat la  încheierea exercițiului bugetar pe anul 
2020 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului  Târgu 
Secuiesc  pe anul 2021 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 
al S.C GOSP-COM S.R.L. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțul contabil și a contul de profit și pierderi 
pe anul 2020, precum și raportului de audit ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-
SECUIESC S.R.L. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 
ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări 
rambursabile interne în valoare de 10.000.000 lei 

7. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special domnului primar 
Bokor Tiberiu pentru şedinţa A.G.A al Societăţii NEW FASHION SA din data de 10.05.2021 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării alocației bugetare pentru  
cofinanţarea activității sportive  “Turul Ciclist al Ţinutului Secuiesc - 2021”,  organizat în perioada 
4-7 august 2021 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al municipiului Târgu 
Secuiesc 

10.  Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare 
şi alipire două parcele situate în municipiul Târgu Secuiesc, strada Abatorului nr. 10 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ 
COMERCIALĂ”str. Fabricii nr. 5, municipiul Târgu Secuiesc 
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12. Proiect de hotărâre cu privire aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile 
sociale acordate la nivelul municipiului Târgu Secuiesc pentru anul 2021 

13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării  unui  apartament cu  două 
camere, prin schimb, situat în municipiul Târgu Secuiesc, strada Abatorului  nr. 57, Sc. B,et.2. 
ap.12 

14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării unui  apartament cu  trei 
camere, prin schimb, din strada Abatorului  nr.  57 Sc.A .et.1.Ap.7 

15. Proiect de hotărâre 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 

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației juridice și identificării 
unui teren situat în intravilanul municipiului Târgu Secuiesc şi înscriera acestuia în cartea funciară, 
din proprietatea Statului Român și în administrarea Sfatului Popular al orașului Târgu Secuiesc în 
proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului local al 
municipiului Târgu Secuiesc. 

B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Acord de principiu privind insușirea Declarației privind sprijinul pentru protecția 

minorităților naționale din Europa, semnată de către primarii de oraș și președinții de consiliu 
Județean din județele Harghita, Covasna și Mureș 

2. 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 
utilizarea în anul 2021 a excedentului anilor precedent al bugetului general al Municipiului Târgu 
Secuiesc rezultat la  încheierea exercițiului bugetar pe anul 2020  
              Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind utilizarea în anul 2021 a excedentului anilor precedent al bugetului general al 
Municipiului Târgu Secuiesc rezultat la  încheierea exercițiului bugetar pe anul 2020,  Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 54/2021 privind utilizarea în anul 2021 a excedentului anilor 
precedent al bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc rezultat la  încheierea exercițiului 
bugetar pe anul 2020, cu 16 voturi pentru și o abținere (Czipa Lóránd-Szabolcs – vot exprimat prin 
e-mail). 
             La pct. 2 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2021. 
              Domnul primar precizează faptul că veniturile estimate pentru anul 2021 al municipiului 
este de 63.946.500  lei, care este alcătuit din următoarele surse de venituri: venituri din impozite de  
venit - 16.385.000 lei, 5.000.000 de lei s-a primit de la Consiliul Județean,  4.602.790 lei vine de la 
impozitul de teren și clădiri și taxe locale, 6,8 milioane de lei prezintă suma distibuită din TVA ,m  
1.717.780 lei este venit din impozitele de auto,  21.431.050 lei din sursa proiectelor PNDL și 
finanțate de UE  . Deci Municipiul se va gospodării din 70 000 000 de lei, din care 34 759 380 de 
milioane vor fi cheltuiți pentru funcționare, iar 35 40 620 de milioane pentru dezvoltare. 
         Cu privire la domeniul sănătății, Spitalul municipal din Tg.Secuiesc–secția chirurgic va 
nebeficia de o sumă uroașă din fonduri UE, respectiv  3.000.0000 de lei din  contribuția proprie al 
muncipiului.  Totodată va fi necesară o sumă de 500.000 lei pentru reabilitarea totală a rețelei de 
energie electrice  și pentru înființare de toalete lângă fiecare 2 spații medicale. 
             Din fonduri UE  Grădinița Csipkerózsika óvoda  va beneficia de 1.274.240 lei, Școla  
Turóczi Mózes  de suma de 3.279.720 lei, Școala primară din Lunga - Jakabos Ödön de 1.180.820 
lei . Creșa de pe str.  Benedek Elek va primi o sumă de 2.100.000 lei, Liceul Apor Péter 571.000 lei 
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, respectiv grădinița nou ce va fi construită în curtea Liceului  Bod Péter va beneficia de 1.289.000 
lei. Se va continua reabilitarea str. Bem József , motiv pentru care am inclus în buget pentru acest 
scop  5,2 millioane de lei , iar pentru str.  Achim András  , 2 milioane de lei . 

Dl. Ilyés Botond întreabă dacă vor începe anul acesta reabilitarea stărzii Kanta, și dacă 
reabilitarea se va face prin asfaltare sau prin pavare cu piatră cubică. De asemenea arată că pentru 
extinderea rețelei de canalizare este prevăzută  sum]ade 3 milioane de lei și întreabă dacă există 
sumă alocată și pentru schimbarea rețelei de alimentară cu apă și canalizare. 

Domnul primar răspunde la întrebări și arată că există planul pentru reabilitarea străzii 
Kanta, suma inclusă în buget este prevăzută pentru schimbarea rețelei de alimentară cu apă și 
canalizare. De asemenea este inclus și schimbarea rețelei de apă pe str. Ady Endre, respectiv  
extinderea conductelor de canalizare pe acest traseu. În curțile din jurul centrului orașului sunt 
planificate  lucrări pentru schimbarea rețelei și nu de extindere. Ca atare, majoritatea sumei alocate 
pentru aceste lucrări sunt pentru schimbarea conductelor și nu pentru extinderea acestora. Este în 
curs înscrierea în cărțile funciare  a străzilor Matkó István și Kanta, după care vor fi întreprinse 
demersuri pentru obținerea de donduri prin finanțare pentru reabilitarea străzilor de la Agenția de 
Dezvoltare Regională. Conform proiectului , str. Kanta va fi asfaltată de la intrarea în oraș dinspre 
Sânzieni până la podul existent din fața liceului  Nagy Mózes, iar restul străzii va fi pavat cu piatră 
cubică. Str. Matkó István va fi reabilitată tot cu piatră cubică, deoarece Agenția de Inspectare și 
Restaurare a Monumentelor va da avizul numai cu respectarea acestor cerințe. Pe aceste stăzi sunt  
planificate și piste pentru bicicliști care va meni să sprijine elevii care se duc la școală cu biciletă. 
Domnul primar arată că s-au purtat discuții și cu primarul comunie Sânzieni, iar idea este ca cele 
două localități să fie legate de o pistă pentru bicicliști. 
              Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2021, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 55/2021, privind aprobarea bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2021, cu 16 voturi pentru și o abținere (Czipa Lóránd-
Szabolcs – vot exprimat prin e-mail). 
              La pct. 3 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C GOSP-COM S.R.L. 
              Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C GOSP-COM 
S.R.L., Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 56/2021, privind aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C GOSP-COM S.R.L., cu 13 voturi pentru și 4 voturi 
împotrivă (Balázs József Attila, Szabó István, Ilyés Botond, Czipa Lóránd-Szabolcs – vot exprimat 
prin e-mail). 
             La pct. 4 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea bilanțul contabil și a contul de profit și pierderi pe anul 2020, precum și raportului de 
audit ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L.. 
              Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea bilanțul contabil și a contul de profit și pierderi pe anul 2020, precum și 
raportului de audit ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 57/2021, privind aprobarea bilanțul contabil și a contul de 
profit și pierderi pe anul 2020, precum și raportului de audit ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE 
TÂRGU-SECUIESC S.R.L., cu 13 voturi pentru și 4 voturi împotrivă (Balázs József Attila, Szabó 
István, Ilyés Botond, Czipa Lóránd-Szabolcs – vot exprimat prin e-mail).. 
             La pct. 5 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE 
TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 



 
 
 
 
 
 

5 
 

            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre, privind aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale S.C. PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
58/2021, privind aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale S.C. PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L, cu 13 voturi pentru și 4 voturi împotrivă (Balázs 
József Attila, Szabó István, Ilyés Botond, Czipa Lóránd-Szabolcs – vot exprimat prin e-mail). 
              La pct. 6  înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 10.000.000 lei, 
constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local 
al căror documentație tehnico-economică a fost aprobată: 
- prin Hotărârea Consiliului Local nr.65/2018 privind Cresterea eficientei energetice a cladirilor apartinator 
municipiului Tg Secuiesc - Gradinita Csipkerozsika, 
- prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 63/2018 privind Cresterea eficientei energetice a cladirilor apartinator 
municipiului Tg Secuiesc - Scoala gimnaziala cl I-VIII Turoczi Mozes, 
- prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 100/2018 privind Cresterea eficientei energetice a cladirilor 
apartinator municipiului Tg Secuiesc - Scoala generala Jakabos Odon, 
- prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 84/2018 privind Cresterea eficientei energetice a cladirilor apartinator 
municipiului Tg Secuiesc - Gradinita din str Benedek Elek, 
- prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 28/2019 privind Construirea si echiparea unei infrastructuri 
educationale pentru educatia timpurie anteprescolara- gradinita cu program prelungit in municipiul Tg 
Secuiesc, 
- prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 50/2020 privind Reabilitare, extinderea si dotarea Liceului Tehnologic 
Apor Pete,r 
- prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 102/2017 privind Cresterea eficientei energetice a cladirilor 
apartinator municipiului Tg Secuiesc - Spital Tg Secuiesc-sectia chirurgie, 
- prin Hotărârea Consiliului Local   nr. 50/2019 privind Extinderea, dotarea   infrastructurii ambulatorii din 
municipiul Tg Secuiesc, 
- prin Hotărârea Consiliului Local   nr. 29/2020 și HCL nr. 30/2020 privind Îmbunătățirea calitatii vietii 
populatiei din Municipiul Târgu Secuiesc, 
- prin  Hotărârea Consiliului Local   nr. 55/2018 privind Amenajare incubator pentru afaceri in municipiul 
Tg Secuiesc.  
            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre, privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare 
de 10.000.000 lei,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 59/2021, privind aprobarea 
contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 10.000.000 lei, cu 17 
voturi pentru. (un vot exprimat prin e-mail de către  Czipa Lóránd-Szabolcs ). 
              La pct. 7 înscris pe ordinea de zi, domnul viceprimar prezintă proiectul de hotărâre cu 
privire la acordarea unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţa A.G.A al 
Societăţii NEW FASHION SA din data de 10.05.2021. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţa 
A.G.A al Societăţii NEW FASHION SA din data de 10.05.2021, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 60/2021, cu privire la acordarea unui mandat special domnului primar Bokor 
Tiberiu pentru şedinţa A.G.A al Societăţii NEW FASHION SA din data de 10.05.2021, cu 17 
voturi pentru (un vot exprimat prin e-mail de către Czipa Lóránd-Szabolcs ). 
               La pct. 8 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea acordării alocației bugetare pentru  cofinanţarea activității sportive  “Turul Ciclist al 
Ţinutului Secuiesc - 2021”,  organizat în perioada 4-7 august 2021   

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea acordării alocației bugetare pentru  cofinanţarea activității sportive  
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“Turul Ciclist al Ţinutului Secuiesc - 2021”,  organizat în perioada 4-7 august 2021, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 61/2021, privind aprobarea acordării alocației bugetare pentru  
cofinanţarea activității sportive  “Turul Ciclist al Ţinutului Secuiesc - 2021”,  organizat în perioada 
4-7 august 2021, cu 17 voturi pentru. (un vot exprimat prin e-mail de către Czipa Lóránd-Szabolcs 
). 
                La pct. 9 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea nomenclatorului stradal al municipiului Târgu Secuiesc. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 62/2021, privind aprobarea nomenclatorului stradal al municipiului 
Târgu Secuiesc, cu 17 voturi pentru. (un vot exprimat prin e-mail de către Czipa Lóránd-Szabolcs ). 
               La pct. 10 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 Abatorului nr. 10.   

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 Abatorului nr. 10, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 63/2021, privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire 
două parcele situate în municipiul Târgu Secuiesc, strada Abatorului nr. 10,  cu 17 voturi pentru. 
(un vot exprimat prin e-mail de către Czipa Lóránd-Szabolcs  ) . 
                 La pct. 11 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ COMERCIALĂ”str. Fabricii nr. 5, municipiul Târgu 
Secuiesc. 
             Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ COMERCIALĂ”str. Fabricii nr. 5, 
municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 64/2021, privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ COMERCIALĂ”str. Fabricii nr. 5, municipiul Târgu 
Secuiesc, cu 16 voturi pentru (un vot exprimat prin e-mail de către de către Czipa Lóránd-Szabolcs) 
și un vot împotrivă (Hegedűs Ferenc). 
               La pct. 12 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire 
aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul municipiului Târgu 
Secuiesc pentru anul 2021. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul 
municipiului Târgu Secuiesc pentru anul 2021,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
65/2021, cu privire aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul 
municipiului Târgu Secuiesc pentru anul 2021, cu  17 voturi pentru. (un vot exprimat prin e-mail de 
către Czipa Lóránd-Szabolcs ).              
               La pct. 13 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire 
la aprobarea repartizării  unui  apartament cu  două camere, prin schimb, situat în municipiul Târgu 
Secuiesc, strada Abatorului  nr. 57, Sc. B,et.2. ap.12.   

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea repartizării  unui  apartament cu  două camere, prin schimb, situat 
în municipiul Târgu Secuiesc, strada Abatorului  nr. 57, Sc. B,et.2. ap.12,  Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr. 66/2021, cu privire la aprobarea repartizării  unui  apartament cu  două 
camere, prin schimb, situat în municipiul Târgu Secuiesc, strada Abatorului  nr. 57, Sc. B,et.2. 
ap.12, cu  17 voturi pentru. (un vot exprimat prin e-mail de către Czipa Lóránd-Szabolcs  ).           
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               La pct. 14 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire 
la aprobarea repartizării unui  apartament cu  trei camere, prin schimb, din strada Abatorului  nr.  57 
Sc.A .et.1.Ap.7.   

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea repartizării unui  apartament cu  trei camere, prin schimb, din strada 
Abatorului  nr.  57 Sc.A .et.1.Ap.7,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 67/2021, cu 
privire la aprobarea repartizării unui  apartament cu  trei camere, prin schimb, din strada Abatorului  
nr.  57 Sc.A .et.1.Ap.7, cu  17 voturi pentru. (un vot exprimat prin e-mail de către Czipa Lóránd-
Szabolcs  ).               
               La pct. 15 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire 
la aprobarea  organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale 
serviciilor publice ale Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabil pe anul 2021.   

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la 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. 68/2021, cu privire la aprobarea  organigramei, 
a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice ale Primăriei 
municipiului Târgu Secuiesc, valabil pe anul 2021, cu  17 voturi pentru (un vot exprimat prin e-
mail de către Czipa Lóránd-Szabolcs  ).                
               La pct. 16 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea reglementării situației juridice și identificării unui teren situat în intravilanul municipiului 
Târgu Secuiesc şi înscriera acestuia în cartea funciară, din proprietatea Statului Român și în 
administrarea Sfatului Popular al orașului Târgu Secuiesc în proprietatea publică a municipiului 
Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc.   

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea reglementării situației juridice și identificării unui teren situat în 
intravilanul municipiului Târgu Secuiesc şi înscriera acestuia în cartea funciară, din proprietatea 
Statului Român și în administrarea Sfatului Popular al orașului Târgu Secuiesc în proprietatea 
publică a municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului local al municipiului Târgu 
Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 69/2021, privind aprobarea reglementării 
situației juridice și identificării unui teren situat în intravilanul municipiului Târgu Secuiesc şi 
înscriera acestuia în cartea funciară, din proprietatea Statului Român și în administrarea Sfatului 
Popular al orașului Târgu Secuiesc în proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc și în 
administrarea Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc, cu  16 voturi pentru.  

Se trece la Capitolul B – 1.  „Acord de principiu privind insușirea Declarației privind 
sprijinul pentru protecția minorităților naționale din Europa, semnată de către primarii de oraș și 
președinții de consiliu Județean din județele Harghita, Covasna și Mureș”: 

Dl. Dávid Sándor arată că, fiecare consilier local a primit Declarația privind sprijinul 
pentru protecția minorităților naționale din Europa, semnată de către primarii de oraș și președinții 
de consiliu Județean din județele Harghita, Covasna și Mureș și roagă consilierii ca în cazul în care 
sunt de acord cu această declarație să-și exprime acordul în principiu pentru însușirea acestei 
declarații prin vot. 

Supus la vot, acordul de principiu privind insușirea Declarației privind sprijinul pentru 
protecția minorităților naționale din Europa, semnată de către primarii de oraș și președinții de 
consiliu Județean din județele Harghita, Covasna și Mureș, a fost votat cu 16 voturi pentru. 

La Capitolul B – 2, „Întrebări și interpelări” au luat cuvântul consilierii: 
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Dl. Balázs József Attila întreabă care este situația cu clădirile fostei fabrici de șuruburi, 
dacă societatea plătește sau nu impozit pentru oraș. De asemenea propune domnului viceprimar ca 
pe timpul vacanței semafoarele în zona parcului Millenium să fie oprite. 

Dl. Ilyés Botond arată că, dacă Poliția locală a reintrat în subordinea primarului ar trebui 
să efectueze controale mai dese în zona parcărilor rezidențiale. Există locuri de parcare pentru care 
nu plătește nimeni dar totuși sunt ocupate în mod abuziv de persoane care mai pun și diferite 
obiecte (sticle, cărămizi, etc.) pentru a nu permite parcarea altor persoane. Ar trebui găsit o soluție 
pentru marcarea locurilor de parcare, care sunt libere, să știe toată lumea că acel loc nu este 
închiriat și că poate parca în acel loc oricine. 

Dl. Primar arată că în ceea ce privește fosta fabrică de șuruburi, au trimis societății mai 
multe propriri și somații. Plătește impozit , dar  în mod neregulat. Problema este că nu se știe cu 
exactitate situația juridică a clădirilor , ce anume este în proprietatea societății și ce nu. Există pe rol 
mai multe procese înaintate împotriva societății. A solicitat să se identifice dacă parcarea din fața 
fabricii este proprietatea societății, iar în cazul în care se afirmă, ar trebui preluat în proprietatea 
municipiului, scăzând astfel o parte din datoria societății.   

Dl. Szilveszter Szabolcs arată că are cunoștiință despre ocuparea parcărilor în mod 
abuziv, care se întâmplă mai ales în zona străzii Libertății. Trebuie știut că acele locuri nu sunt de 
fapt parcări cu plată sau rezidenșiela, deși au fost marcate în mod identic cu parcările cu plată. 
Toate locurile care sunt prevăzute cu numere sunt parcări închiriate. Licitația pentru aceste parcări 
este în curs de desfășurare iar imediat ce vremea va permite, acestea vor fi revopsite și 
individualizate. Numărul de telefon al poliției locale este afișat în toate parcările cu plată și roagă pe 
toată lumea  care  constată neregularități să anunțe poliția locală sau să sesizeze și Primăria pe 
platforma https://sesizari.kezdi.ro/. Vor analiza circulația în zona parcului Millenium și dacă este 
oportun sau nu oprirea semafoarelor pe timpul vacanței școlare. 

Dl. Lukács László arată că hotărârea adoptată de curând de către Consiliul local, care 
interzice parcarea autovehiculelor mai mare de 3,5 t, în oraș, s-a dovedit ineficient. Poliția locală ar 
tebui să verifice mai des respectarea hotărârii deoarece se parchează în continuare aceste 
autovehicule peste tot în oraș. 

Dl. Szilveszter Szabolcs arată că hotărârea respectivă se referă la interzicerea parcării în 
parcările rezidnțiale. Pe strada Fabricii și în zona din spatele Patinoarului artificial se poate parca 
liber și cu autovehiculele mai mare de 3,5 t. În parcările rezidențiale Poliția locală verifică 
respectarea hotărârii și speră că în decurs de 1-2 luni se va rezolva problema. Hotărârea respectivă 
nu trebuie înțeles greșit în sensul că proprietarii acestor autovehicule au fost alungate din oraș. Este 
vorba doar de faptul că în intervalul orar 22-6 nu pot parca în parcări rezidențiale. 

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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