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                                             P R O C E S   V E R B A L   NR. 7/2021 
 

Încheiat astăzi, 20 mai 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. 293/2021. 

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 13 fizic și 2 consilieri care au votat în format 

electronic, respectiv  un număr total de 15 de consilieri : Szilveszter Szabolcs, Dávid Sándor, Bejan 
András, Gáspár Zsolt, Papp Gyöngyike, Nagy-Babos Tamás, Molnár Lajos Zoltán, Ilyés Botond, 
Szasz Szabolcs Csaba, Lukács László,  Kiss Levente Csaba, Szabó István și Balázs József Attila.  
Dl. consilier local Czipa Lóránd-Szabolcs și-a exprimat votul la cele 13 proiecte de hotărâri, în 
format electronic, prin e-mail, iar domnul  Szigethy Kálmán și-a exprimat votul la cele 13 proiecte 
de hotărâri prin sms trimis secretarului general al municipiului, înaintea ședinței. 

Domnul Biszak László István lipsește motivat, trimițând ordinul de deplasare 
nr.589/2021 emis de SC Producție Zarah Moden SRL (perioada 09.05.2021-21.05.2021, locul 
deplasării Bulgaria), iar domnul Hegedűs Ferenc lipsește nemotivat de la ședință.  

De asemenea la şedinţă mai participă: domnul primar Bokor Tiberiu, Tóth Csilla Enikő 
secretarul general al municipiului, şefii de compartimente și reprezentanţii mas-media. Lucrările 
şedinţei ordinare a Consiliului Local sunt publice. 

Având în vedere că mandatul președintei de ședință a expirat, dra. Secretar general 
propune alegerea unui nou președinte. În acest sens dl. Dávid Sándor  propune ca președinte de 
şedinţă pe domnul Gáspár Zsolt.  Supus la vot, propunerea a fost acceptată cu 12 voturi pentru, 
consilierul în cauză nu a votat. Hotârârea supusă la vot, aceasta a fost adoptată  cu 12 voturi pentru,  
Consiliul local  adoptând Hotărârea nr. 72/2021 privind alegerea  președintelui de ședință. 

După aceste formalităţi s-a trecut la prezentarea proiectului ordinii de zi de către 
domnul primar, Bokor Tiberiu. 

A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu 

Secuiesc  pe anul 2021 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al 

municipiului  Târgu Secuiesc pe trimestrul I/2021 
3. Proiect de hotărâre privind asocierea U.A.T. Municipiul Târgu Secuiesc  cu alte 

unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-COVASNA” 

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 incinta Casei de Cultură Vigadó, proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc 

5. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 59/2015 privind 
aprobarea modelului steagului municipiului Târgu Secuiesc 

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

7. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurate în conținutul 
Hotărârii Consiliului Local  nr. 37/2020 privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu 
Secuiesc  în domeniul public al judeţului Covasna, a imobilului  “Gradinița de copii ” situat în 
municipiul Târgu Secuiesc, strada Achim Andrei nr.14 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a comisiei de evaluare 
şi selecţionarea proiectelor culturale şi sportive, finanţate din bugetul  local al municipiului Târgu 
Secuiesc 

9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării  unui  apartament cu  o 
cameră,  situat în municipiul Târgu Secuiesc, Curtea 12  nr. 3,  locuința nr.2 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA 
ALIMENTATIE PUBLICA, COMERT SI SERVICII” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Bem 
Jozsef nr. 63A 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „SIT 
INDUSTRIAL” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Garii nr. 103 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere si 
modificare Plan Urbanistic Zonal – ZONA STADIONULUI” 

13. Proiect de hotărâre privind adoptarea Programului unitar de acțiuni al activității de 
deratizare, dezinsecție, dezinfecție în municipiul Târgu Secuiesc. 
 

B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Înrebări și interpelări 
Supus la vot, ordinea de zi a fost acceptată cu 13 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, necesar pentru 
rectificarea unor poziții pentru Spitalul municipal Târgu Secuiesc. 

              Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2021,   
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 73/2021 privind rectificarea  bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2021, cu 15 voturi pentru (Czipa Lóránd-Szabolcs – vot 
exprimat prin e-mail, Szigethy Kálmán vot exprimat prin sms). 
             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 
I/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 I/2021,   Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 74/2021 privind aprobarea 
contului de execuţie a bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc pe trimestrul I/2021,  cu 
15 voturi pentru (Czipa Lóránd-Szabolcs – vot exprimat prin e-mail, Szigethy Kálmán vot exprimat 
prin sms). 
            La pct. 3 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
asocierea U.A.T. Municipiul Târgu Secuiesc  cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea 
înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU 
SECUIESC-COVASNA”. Domnul primar precizează că cu cca 2 luni în urmă s-au întâlnit cu 
primarii UAT –urilor care vor să asocieze pentru un interes comun,  mai ales pentru accesarea unor 
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fonduri necesare investițiilor de extindere a rețelelor de gaz , piste de biciclete etc, întrucât 
investițiile efectuate pentru extinderea rețelelor de gaz este limitată la un număr minim de locuitori, 
astfel comunele nu au avut posibilitatea de a accese aceste fonduri , doar prin intermediul unor 
ADI. 
              Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind asocierea U.A.T. Municipiul Târgu Secuiesc  cu alte unități administrativ-
teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONĂ 
METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-COVASNA”, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 75/2021, privind asocierea U.A.T. Municipiul Târgu Secuiesc  cu alte unități 
administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONĂ 
METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-COVASNA”, cu 15 voturi pentru (Czipa Lóránd-
Szabolcs – vot exprimat prin e-mail, Szigethy Kálmán vot exprimat prin sms). 

            La pct. 4 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Asociației Clubul Pensionarilor 
MAASSLUIS din Târgu Secuiesc, asupra unor spații situate în incinta Casei de Cultură Vigadó, 
proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc. 

               Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Asociației Clubul 
Pensionarilor MAASSLUIS din Târgu Secuiesc, asupra unor spații situate în incinta Casei de 
Cultură Vigadó, proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 76/2021, privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea 
Asociației Clubul Pensionarilor MAASSLUIS din Târgu Secuiesc, asupra unor spații situate în 
incinta Casei de Cultură Vigadó, proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc, cu 15 voturi 
pentru (Czipa Lóránd-Szabolcs – vot exprimat prin e-mail, Szigethy Kálmán vot exprimat prin sms) 
.       La pct. 5 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 59/2015 privind aprobarea modelului steagului 
municipiului Târgu Secuiesc. Domnul primar amintește Consiliului local faptul că în anul 2015 s-a 
adoptat steagul municipiului, în anul 2016 documentația a fost înaintată Guvernului spre aprobare, 
însă nefiind semnată memoriul de către  prefectul de atunci și nefiind depus nici aviz de legalitate al 
prefecturii , respectiv în hotărâre nu a fost inclus și reversul steagului adoptat,  documentația a fost 
returnată în anul 2020, astfel se impune revocarea acestei hotărâri și adoptarea unei noi hotărâri în 
acest sens.            
           Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind  revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 59/2015 privind aprobarea modelului 
steagului municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 77/2021, 
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 59/2015 privind aprobarea modelului steagului 
municipiului Târgu Secuiesc,  cu 15 voturi pentru (Czipa Lóránd-Szabolcs – vot exprimat prin e-
mail, Szigethy Kálmán vot exprimat prin sms) . 

              La pct. 6  înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Local 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, care indică că adoptarea acestei hotărâri este  necesară 
pentru actualizarea prețurilor la cursul de zi de euro.  
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           Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea proiectului privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2019 
privind CONSTRUIREA ŞI ECHIPAREA UNEI INFRASTRUCTURI EDUCAŢIONALE 
PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE ANTEPREŞCOLARĂ - GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM 
PRELUNGIT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC și a cheltuielilor legate de proiect, Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 78/2021, privind aprobarea modificării  Hotărârii Consiliului 
Local 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 15 voturi pentru (Czipa Lóránd-Szabolcs – vot 
exprimat prin e-mail, Szigethy Kálmán vot exprimat prin sms) . 
              La pct. 7 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privind 
îndreptarea unei erori materiale strecurate în conținutul Hotărârii Consiliului Local  nr. 37/2020 
privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc  în domeniul public al 
judeţului Covasna, a imobilului  “Gradinița de copii ” situat în municipiul Târgu Secuiesc, strada 
Achim Andrei nr.14.  
           Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind  îndreptarea unei erori materiale strecurate în conținutul Hotărârii Consiliului Local  
nr. 37/2020 privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc  în domeniul 
public al judeţului Covasna, a imobilului  “Gradinița de copii ” situat în municipiul Târgu Secuiesc, 
strada Achim Andrei nr.14, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 79/2021, privind 
îndreptarea unei erori materiale strecurate în conținutul Hotărârii Consiliului Local  nr. 37/2020 
privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc  în domeniul public al 
judeţului Covasna, a imobilului  “Gradinița de copii ” situat în municipiul Târgu Secuiesc, strada 
Achim Andrei nr.14, cu 15 voturi pentru (Czipa Lóránd-Szabolcs – vot exprimat prin e-mail, 
Szigethy Kálmán vot exprimat prin sms) . 
               La pct. 8 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea componenţei nominale a comisiei de evaluare şi selecţionarea proiectelor culturale şi 
sportive, finanţate din bugetul  local al municipiului Târgu Secuiesc. 
              Dl Ilyés Botond, luând cuvântul, propune ca în locul celor 2 consilieri propuși de 
fracțiunea UDMR, să aibă un loc și  fracțiunea EMNP –PPMT. Domnul președinte al comisiei 
culturale, Beján András, prezintă avizul favorabil a comisiei cu cele 2 consilieir local propuși de 
UDMR și cu cele 3 specialiști din exterior.  
              Dl. Ilyés Botond,  își exprimă nemulțumirea față de decizia luată în comisie, pentru că este 
vorba de bani, crede că până nu va ieși lista oficială în public,  vor fi multe problem, aspect de 
discutat în comisie, de asemenea își exprimă îngrijorarea că sumele de finanțare ale proiectelor nu 
vor fi  distribuite în mod echitabil și dorește ca fracțiunea sa, să poate exprima punctul său de 
vedere.  
              Replicând  la cele relatate, domnul Beján András consideră că timp de 8 ani, această 
comisie a lucrat în mod just și transparent, și a luat în comun decizii bune , respective și cu 
consilierul nemulțumit și comisia va continua acest lucru și în viitor. 
         Luând cuvântul domnul Dávid Sándor, concluzionează spusele domnului Ilyes, dacă cei din 
EMNP -PPMT nu sunt în comisie, să se înțeleagă că acestă comisie nu este independentă și 
transparentă, deși, reamintește faptul că potrivit legii și a propunerilor făcute prin proiectul de 
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hotărâre , în această comisie sunt incluși și 3 persoane independenți, din afara instituției și în afara  
partidelor politice.   
      Ilyes Botond răspunde că nu procedura în sine nu este transparentă, ci distribuirea sumelor. 
      Domnul primar, la final amintește pe domnul consilier Ilyes Botond, faptul că numitul a fost 
membru și în conducerea Fundatiei Culturale Vigado –Consiliul director, dar în ultimii 2 ani nici nu 
s-a prezentat la ședințele convocate. Dl.Ilyes Botond răspunzând că nu au lăsat liber de la locul de 
muncă. 
           Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a comisiei de evaluare şi selecţionarea 
proiectelor culturale şi sportive, finanţate din bugetul  local al municipiului Târgu Secuiesc,  
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 80/2021, privind aprobarea componenţei nominale a 
comisiei de evaluare şi selecţionarea proiectelor culturale şi sportive, finanţate din bugetul  local al 
municipiului Târgu Secuiesc,  cu 12 voturi pentru (Czipa Lóránd-Szabolcs – vot exprimat prin e-
mail, Szigethy Kálmán vot exprimat prin sms) și 3 voturi împotriva ( Szabó István, Ilyés Botond, 
Balázs Attila József). 
                La pct. 9 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire 
la aprobarea repartizării  unui  apartament cu  o cameră,  situat în municipiul Târgu Secuiesc, 
Curtea 12  nr. 3,  locuința nr.2. 
           Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea repartizării  unui  apartament cu  o cameră,  situat în municipiul 
Târgu Secuiesc, Curtea 12  nr. 3,  locuința nr.2., Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
81/2021 cu privire la aprobarea repartizării  unui  apartament cu  o cameră,  situat în municipiul 
Târgu Secuiesc, Curtea 12  nr. 3,  locuința nr.2, cu 15 voturi pentru (Czipa Lóránd-Szabolcs – vot 
exprimat prin e-mail, Szigethy Kálmán vot exprimat prin sms) . 

               La pct. 10 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA ALIMENTATIE PUBLICA, COMERT SI 
SERVICII” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Bem Jozsef nr. 63A. 

           Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA ALIMENTATIE PUBLICA, 
COMERT SI SERVICII” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Bem Jozsef nr. 63A., Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 82/2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA 
ALIMENTATIE PUBLICA, COMERT SI SERVICII” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Bem 
Jozsef nr. 63A., cu 15 voturi pentru (Czipa Lóránd-Szabolcs – vot exprimat prin e-mail, Szigethy 
Kálmán vot exprimat prin sms) . 
                 La pct. 11 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal „SIT INDUSTRIAL” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Garii 
nr. 103. 
           Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „SIT INDUSTRIAL” din municipiul Târgu 
Secuiesc, str. Garii nr. 103,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 83/2021 privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal „SIT INDUSTRIAL” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Garii 
nr. 103, cu 15 voturi pentru (Czipa Lóránd-Szabolcs – vot exprimat prin e-mail, Szigethy Kálmán 
vot exprimat prin sms) . 
               La pct. 12 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere si modificare Plan Urbanistic Zonal – ZONA 
STADIONULUI”.  
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          Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere si modificare Plan Urbanistic 
Zonal – ZONA STADIONULUI”, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 84/2021 privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere si modificare Plan Urbanistic Zonal – ZONA 
STADIONULUI”, cu 15 voturi pentru (Czipa Lóránd-Szabolcs – vot exprimat prin e-mail, Szigethy 
Kálmán vot exprimat prin sms) . 
               La pct. 13 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
adoptarea Programului unitar de acțiuni al activității de deratizare, dezinsecție, dezinfecție în 
municipiul Târgu Secuiesc. 
             Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind adoptarea Programului unitar de acțiuni al activității de deratizare, dezinsecție, 
dezinfecție în municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 85/2021 
privind adoptarea Programului unitar de acțiuni al activității de deratizare, dezinsecție, dezinfecție 
în municipiul Târgu Secuiesc, cu 15 voturi pentru (Czipa Lóránd-Szabolcs – vot exprimat prin e-
mail, Szigethy Kálmán vot exprimat prin sms) . 

 
Se trece la Capitolul B – 1.  „Întrebări și interpelări” au luat cuvântul consilierii: 
Dl. Ilyés Botond arată că, în timpul mandatului domnului Racz Karoly pe str.Abator- 

Morii au început construirea unui pod, cu stâlpi de betoni așezați, însă această lucrare nu s-a 
finalizat, iar trecerea este greoaie. Întreabă pe domnul primar, dacă nu se paote finaliza această 
lucrare? 

Dl. Ilyés Botond întreabă care este situația cuburilor de piatră nepuse la loc pe o lungime 
de 10 metri pe str.Budai Nagy Antal, unde s-a finalizat reabilitarea srăzii, însă această parte de cca 
10 metri se spune că datorită unor pompe submersibile  nu s-a putut finaliza, dar pe care consideră 
că nu deranjează strada respectivă, ci mai mult , afectează doar zona verde. 

Al treilea întrebare este în legătură cu Clădirea Minoriilor de pe str.Kanta , datorită 
reabilitării clădirii ș a terenului aferent, 2 proprietari din spatele acesteia nu au , decât  pe jos,  acces 
la proprietățile lor – terenuri agricole și unde aceștia  lucrează, iar domnul primar a promis odată că 
va rezolva situația aceesului. De asemenea domnul consilier solicit de la domnul primar punerea la 
dispoziție al proiectului tehnic. De asemeena întreabă cui aparține albia pârâului de acolo.   

Dl. Balázs József Attila întreabă mai degrabă pe dra.secretar general dacă consideră 
legală proiectul de hotărâre legat de PUZ ul de pe str.Martin Luther ( proiect de pe ordinea de zi sub 
nr. 12) și dorește consemnarea votului împotriva acestui hotărâri. Dra.secretar general consider 
legală această hotărâre, întrucât există proiect elaborate de un specialist în domeniu, a fost supus 
anunțului public, și este motivat în drept, iar specifică că la punctul respectiv domnul consilier deja 
a exprimat votul său , la care ulterior nu poate să mai  revină . 

 Dl. Primar arată că în ceea ce privește podul nefinalizat, această lucrare nu este 
planificată , și nici nu este inclus în bugetul pe anul 2021 o astfel de cheltuială. 

În legătură cu pompa desubmersibilă , exact acolo trebuie pus, unde cuburile de piatră 
sunt scoase din pământ, și nu în zona verde. 

Referitor la al treilea întrebare, domnul primar arată că dânsul  nu a promis nici unui 
locuitor că va rezolva accesul, întrucât rezolvarea căii de acces trebuie negociat între cele doi 
proprietari, respectiv între petiționari și proprietarul clădirii Minorita, care nu este muncicipiul, ci 
Biserica catolică, pe cale amiabilă, ori în caz contrar pe calea instanțelor judecătoreși. Municipiul 
nu are competențe pentru a rezolva disputele ivite între cele 2 proprietari privați și proiectul nu 
poate fi pus la dispoziție , municipiul nefiind proprietarul clădirii ce se renovează. Amintește de 
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asemenea că posibil, acele terenuri învecinate , pe care acum o folosesc ănsuți petiționarii,  au fost 
ale minorițiilor , iar albia râului probabil e în domeniul  Apelor Române. 

Domnul primar la finalul ședinței solicită un punct de vedere și un acord de principiu 
referitor la cererea de cumpărare sub nr.11472/19.05.2021, privind pe imobilul situat pe str.Curtea 
13,nr.1,  proprietatea municipiului și dat în chirie firmei SCS Estethics Salon Srl, acord necesar 
pentru a demara sau nu procedura de vânzare, evaluare imobil .  

Consilierii locali, fiind întrebați dacă sunt sau nu de acord cu demararea vânzării 
imobilului în cauză, 3 consilieri au votat pentru vânzarea imobilului (Szabó István, Balázs Attila 
József și Ilyés Botond), iar  10 consilieri au votat împotriva vânzării imobilului. 

 
Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte pentru 

participare şi declară închise lucrările şedinţei. 
 
 
       PREŞEDINTE                    SECRETAR GENERAL                   
        Gáspár Zsolt                                                    Tóth Csilla Enikő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


