
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

                                             P R O C E S   V E R B A L   NR. 8/2021 
 

Încheiat astăzi, 24 iunie 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. 334/17 iunie 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 un număr total de 17 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 , Balázs József Attila,  Czipa Lóránd-Szabolcs, Szigethy Kálmán , Biszak 
László István și Hegedűs Ferenc.  

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 Procesului verbal nr.7/2021,supus la vot, acesta este aprobat cu 
unanimitate.  

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 cu privire la aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de 

parcare în parcările de reședință din municipiul Târgu Secuiesc, 
3. Proiect de hotărâre privind numirea unui administrator provizoriu executiv în 

Consiliul de Administrație al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului steagului municipiului Târgu 

Secuiesc, județul Covasna, 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 25/ 2019 

privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de 
Urgență al municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna, 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local 
nr. 1/2019 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul 
familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului  
municipiului Târgu Secuiesc și din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia, 

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

8. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2021 
privind numirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism din municipiului Târgu 
Secuiesc, 

9. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de dare în plată și aprobarea 
documentației care însoțește cererea debitorilor, conform art. 263 din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 
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B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Înrebări și interpelări 
 

              Domnul primar propune suplimentatrea ordinii de zi, cu încă două proiecte de hotărâri, ce 
au legătură cu invetiția bazinului de înot multifuncțional, întrucât doar la momentul acesta s-a 
finalizat elaborarea documentației și studiul de fezabilitate,  respectiv cu:  
         -  Proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și 
Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în 
municipiul Târgu Secuiesc, str Stadionului nr 32-34-36 și asigurarea condițiilor în vederea 
executării obiectivului de investiții “Bazin de înot multifunțional -structură, str. Stadionului nr. 32, 
34, 36, municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna” și  
        - Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția “ 
Bazin de înot multifuncțional-structură , str. Stadionului nr. 32, 34, 36, municipiul Târgu Secuiesc, 
judetul Covasna” 
            Supus la vot, propunerea a fost votată cu 17 voturi pentru.  Astfel proiectul ordinii de zi se 
prezintă în felul următor: 

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 cu privire la aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în 
parcările de reședință din municipiul Târgu Secuiesc, 

3. Proiect de hotărâre privind numirea unui administrator provizoriu executiv în Consiliul de 
Administrație al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului steagului municipiului Târgu Secuiesc, județul 
Covasna, 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 25/ 2019 privind 
înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de 
Urgență al municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna, 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 1/2019 
privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei 
ocupaționale ”Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului  
municipiului Târgu Secuiesc și din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia, 

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

8. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2021 privind 
numirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism din municipiului Târgu 
Secuiesc, 

9 Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de dare în plată și aprobarea documentației care 
însoțește cererea debitorilor, conform art. 263 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, 
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10 . Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și 
Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în 
municipiul Târgu Secuiesc, str Stadionului nr 32-34-36 și asigurarea condițiilor în vederea 
executării obiectivului de investiții “Bazin de înot multifunțional -structură, str. Stadionului nr. 
32, 34, 36, municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna” , 

 11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția “ 
Bazin de înot multifuncțional-structură , str. Stadionului nr. 32, 34, 36, municipiul Târgu Secuiesc, 
judetul Covasna” 

B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1.Înrebări și interpelări 

Supus la vot, ordinea de zi a fost acceptată cu 17 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, pe care Comisia 
pentru economie, administrația publică locală și juridică a acceptat cu modificările propuse de 
domnul primar. Modificarea bugetului este necesară pentru că la capitolul venituri, bugetul local a 
crescut cu suma de 2.000.000 de lei, sumă ce a fost alocată Spitalului municipal Târgu Secuiesc, 
respectiv este necesară cuprinderea la capitolul de cheltuieli al unei sume de 55.000 lei pentru 
funcționarea Centrului de vaccinare. 

              Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot modificările 
aduse  la ședința Comisia pentru economie, administrația publică locală și juridică la proiectul de 
hotărâre în cauză, care este acceptată cu 17 voturi, cu unanimitate. 
             După care , nefiind alte  observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2021, cu 
modificările propuse ,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 86/2021 privind rectificarea  
bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2021, cu 17 voturi pentru.  
             La pct. 2 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reședință din 
municipiul Târgu Secuiesc. Domnul primar precizează că a fost necesar aprobarea și actualizarea 
regulamentului de  atribuire a locurilor de parcare, întrucât pe parcursul aniilor precedenți acesta a 
fost modificat de mai multe ori, iar pe parcursul licitațiilor publice s-au creat situații și spețe care nu 
au fost reglementat prin regulament. 
              Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de 
reședință din municipiul Târgu Secuiesc,   Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 87/2021 
cu privire la aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reședință 
din municipiul Târgu Secuiesc,  cu 17 voturi pentru . 
            La pct. 3 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
numirea unui administrator provizoriu executiv în Consiliul de Administrație al S.C. PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., având în vedere demisia domnului Szőllösi Tamás 
din funcția de director și membru în  Consiliul de Administrație al S.C. PARCURI INDUSTRIALE 
TÂRGU-SECUIESC S.R.L.  
            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind numirea unui administrator provizoriu executiv în Consiliul de Administrație al 
S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 88/2021, privind numirea unui administrator provizoriu executiv în Consiliul de 
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Administrație al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L.,  cu 13 voturi pentru 
și 4 voturi de abținere  (Czipa Lóránd-Szabolcs, Ilyés Botond, Balázs József Attila, Szabó István). 

           La pct. 4 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea modelului steagului municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna. Hotărârea Consiliului 
Local nr. 59/2015 privind aprobarea modelului steagului municipiului Târgu Secuiesc a fost revocat 
în ședința anterioară, întrucât, în anul 2016 documentația a fost înaintată Guvernului spre aprobare, 
însă documentația a fost returnată în anul 2020, astfel se impune adoptarea unei noi hotărâri în acest 
sens.            

              Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea modelului steagului municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna,  
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 89/2021, privind aprobarea modelului steagului 
municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna, cu 17 voturi pentru .     

            La pct. 5 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 25/ 2019 privind înființarea, organigrama și numărul de 
personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al municipiului Târgu Secuiesc, județul 
Covasna. 
          Întrucât la titlul hotărârii s-a strecurat o eroare materială, dra.secretar general solicită 
consiliului aprobarea hotărârii cu următoarele modificări al însuși titlului:  proiect de hotărâre 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 25/ 2019 privind înființarea  Serviciului 
Voluntar pentru Situații de Urgență al municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna.  
          Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre, cu modificările propuse și corectate,  privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
25/ 2019 privind înființarea  Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al municipiului Târgu 
Secuiesc, județul Covasna, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 90/2021, privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 25/ 2019 privind înființarea  Serviciului Voluntar pentru 
Situații de Urgență al municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna,  cu 17 voturi pentru . 

          La pct. 6  înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 1/2019 privind aprobarea salariilor de 
bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, 
utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului  municipiului Târgu Secuiesc și din cadrul 
serviciilor publice din subordinea acestuia. Domnul primar precizează că de ani de zile, municipiul 
nu a avut  architect –șef, momentan acest post a fost ocupat, din fericire,  de către domnul Goidea 
Emil. 
           Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 1/2019 privind 
aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei 
ocupaționale ”Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului  
municipiului Târgu Secuiesc și din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia, Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 91/2021, privind  modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea 
Consiliului Local nr. 1/2019 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și 
contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului  municipiului Târgu Secuiesc și din cadrul serviciilor publice din 
subordinea acestuia, cu 17 voturi pentru . 
                La pct. 7 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. 
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           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. 
92/2021, cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2021,  cu 17 voturi pentru . 
             La pct. 8 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2021 privind numirea Comisiei tehnice de amenajare 
a teritoriului și de urbanism din municipiului Târgu Secuiesc, având în vedere că postul de architect 
șef s- a ocupat, se impune modificarea componenței acestei comisii. 
           Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2021 privind numirea Comisiei 
tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism din municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 93/2021, cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
37/2021 privind numirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism din 
municipiului Târgu Secuiesc, cu 17 voturi pentru. 
               La pct. 9 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
constituirea Comisiei de dare în plată și aprobarea documentației care însoțește cererea debitorilor, 
conform art. 263 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare. 
            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind constituirea Comisiei de dare în plată și aprobarea documentației care însoțește 
cererea debitorilor, conform art. 263 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 94/2021 
privind constituirea Comisiei de dare în plată și aprobarea documentației care însoțește cererea 
debitorilor, conform art. 263 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare, cu 17 voturi pentru. 

            La pct. 10 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania 
Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în municipiul Târgu Secuiesc, str 
Stadionului nr 32-34-36 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții 
“Bazin de înot multifunțional -structură, str. Stadionului nr. 32, 34, 36, municipiul Târgu 
Secuiesc, județul Covasna” , 

          Domnul primar sublinează faptul că această investiție constituie cea mai mare investiție 
efectuată vreodată în localitatea noastră, însumând în total valoarea  bugetului local pentru 3 ani , 
respectiv    144.488.781,71 lei. 

      Bazinul de înot începută , și dacă va fi aprobată de către Guvern, va fi un bazin de înot 
multifuncțional. Investiția va fi derulată de către CNI SA, motiv pentru care, în prima fază, este 
necesară predarea amplasamentului pe bază de protocol . Este de știut că obiectivul a fost început 
încă în anul 2006 din forțe proprii, însă din lipsă de fonduri UAT Tg. Secuiesc nu a reușit 
finalizarea lui. Astfel au fost intreprinse demersurile necesare în vederea realizării prin Compania 
Națională de Investiții, programul naţional de construcții de interes public sau social - secțiunea 
"Bazine de înot" a obiectivului de investiții "Bazin de înot multifunctional- structură" în 
municipiul Tg Secuiesc, str Stadionului nr 32-34-36.  
         Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind  predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin 
Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în municipiul Târgu 
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Secuiesc, str Stadionului nr 32-34-36 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de 
investiții “Bazin de înot multifunțional -structură, str. Stadionului nr. 32, 34, 36, municipiul Târgu 
Secuiesc, județul Covasna” , Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 95/2021 privind 
predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania 
Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în municipiul Târgu Secuiesc, str 
Stadionului nr 32-34-36 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții 
“Bazin de înot multifunțional -structură, str. Stadionului nr. 32, 34, 36, municipiul Târgu 
Secuiesc, județul Covasna” , cu 17 voturi pentru. 

                 La pct. 11 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția “ Bazin de înot multifuncțional-
structură , str. Stadionului nr. 32, 34, 36, municipiul Târgu Secuiesc, judetul Covasna . 
             Solicitând cuvântul,  Dl. Balázs József Attila întreabă pe domnul primar , care este valoarea 
contribuției proprii al consiliului local în această investiție. Domnul primar arată că circa 3.000.000 
de lei.       
          Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția “ Bazin de înot 
multifuncțional-structură , str. Stadionului nr. 32, 34, 36, municipiul Târgu Secuiesc, judetul 
Covasna”, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 96/2021 privind aprobarea documentației 
tehnico-economice pentru investiția “ Bazin de înot multifuncțional-structură , str. Stadionului nr. 
32, 34, 36, municipiul Târgu Secuiesc, judetul Covasna”, cu 17 voturi pentru.  
              Se trece la Capitolul B – 1.  „Întrebări și interpelări” au luat cuvântul 1 consilier: 

Dl. Balázs József Attila întreabă pe domnul primar dacă s-a gândit să rezolvă situația , 
problema dicsutată de oameni pe facebook, privind posibilitatea de parcare al autoturismelor în 
incinta Spitalului Tg.Secuiesc. Se știe că există o parcare vis a vis de clădirea Spitalului municipal, 
într-o stare degradată și care este proprietate privată , iar în curtea Spitalului, în parcare, nu este 
permisă parcarea autoturismelor celor bolnavi sau al vizitatorilor.   

Domnul primar arată că  dânsul s-a întâlnit cu conducerea Spitalului municipal, chiar  
săptămâna aceasta, care au promis să revină cu soluții după 1 iulie 2021, după adoptarea măsurilor 
de relaxare și în funcție de această decizie a Guvernului.  Domnul primar arată că conform 
legislației în vigoare,, în  contextul pandemiei de coronavirus, este interzis accesul persoanelor în 
spital și concomitant și în parcare, fără a efectua triajul necesar , iar după începerea lucrărilor la 
Secția de chirurgie, se va deschide și o altă intrare penru Spital, unde se vor  amenaja circa 30 de 
parcări.  Până atunci există și varianta de a îngrădi parcarea din incinta Spitalului și de a închide 
circulația pe ambele sensuri . 

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 
 
 

 


