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P R O C E S   V E R B A L   NR. 10/2022 
 

Încheiat astăzi, 23 iunie 2022, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al 
municipiului Târgu Secuiesc, desfăşurată în sala de ședință a Primăriei municipiului Târgu 
Secuiesc. 

Convocarea consilierilor şi a invitaţilor s-a făcut de către domnul primar, cu Dispoziţia 
nr. 229/2022. 

Ordinea de zi a şedinţei a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor, prin publicaţii în limbile 
română și maghiară, afişate pe panoul de afişaj al Primăriei şi prin posturile locale de radio. 

Dra secretar general al municipiului face prezenţa şi constată următoarele: 
Din 17 consilieri convocaţi, sunt prezenţi fizic un număr total de 15 consilieri: Dávid 

Sándor, Gáspár Zsolt, Szász Szabolcs Csaba,  Szilveszter Szabolcs, Molnár Lajos – Zoltán, Kiss 
Levente, Papp Gyöngyike, Nagy Babos Tamás, Ilyés Botond, Czipa Lóránd Szabolcs, Hegedűs 
Ferenc, Balázs József Attila, Szigethy Kálmán și Lukács László. 

Consilierii Beján András,  Szabó István și Biszak László István au votat electronic, prin 
e-mail. 

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

 Dl. secretar general întreabă dacă consilierii locali sunt de acord cu aprobarea 
Proceselor verbale nr. 7/2022, 8/2022 și 9/2022, supus la vot, procesele verbale nr. nr. 7/2022, 
8/2022 și 9/2022 au fost  aprobate cu 14 voturi pentru. 

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 rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu 

Secuiesc  pe anul 2022 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru asigurarea 

funcționării activității propriu-zise a societății comerciale GOSP-COM S.R.L. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru efectuarea 

lucrărilor de reparații capitale - reabilitare termică atelier reparații auto în favoarea S.C. GOSP-
COM S.R.L. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 1/10.06.2013, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local  nr.76/2013 

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea actualizării anuale a tarifului lunar al 
chiriei pentru locuințele sociale de pe str. Abatorului scara A și B, prin indexare cu rata inflației 

6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea actualizării anuale a tarifului lunar al 
chiriei pentru locuințele sociale și de serviciu de pe str. Cernatului nr. 31 și nr. 33, prin indexare cu 
rata inflației 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării alocației bugetare pentru cofinanţarea 
activității sportive  “Turul Ciclist al Ţinutului Secuiesc - 2022”,  organizat în perioada 10-13 august 
2022 

8. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea taxei speciale pentru ocuparea domeniului 
public, cu ocazia organizării târgului în perioada 26–28 august la „Zilele Târgu Secuiesc – Őszi 
Sokadalom” pentru anul 2022 
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9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării masei lemnose pe picior 
provenind din fondul forestier proprietatea municipiului , prin licitaţie publică, pentru nevoi proprii 
și stabilirea preţului de pornire a licitaţiei 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în 
administrarea Biroului Executiv al Consiliului Popular al orașului Târgu Secuiesc , în domeniul 
public al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local al municipiului  Târgu 
Secuiesc, al imobilelor situate în Municipiul Târgu Secuiesc, strada Progresului 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Amplasare gater”, 
str. Gării nr. 91, municipiul Târgu Secuiesc 

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

Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu încă 5 proiecte de hotărâri urgente  
și anume: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării  proiectului ,, Europe For Citizens 
Networks of Towns  - Europa pentru Cetățeni “ , finanțat de Comisia Europeană, 

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea depunerii proiectului „ Asigurarea 
infrastructurii ITS Municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna” și a cheltuielilor aferente 
proiectului în vederea finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, COMPONENTA 
10 - Fondul Local, Investiția I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte 
infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) , 

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea depunerii proiectului „Asigurarea 
infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete la nivelul Municipiului Târgu 
Secuiesc, județul Covasna” și a cheltuielilor aferente proiectului în vederea finanţării prin Planul 
Naţional de Redresare şi Rezilienţă, COMPONENTA 10 - Fondul Local, Investiția I.1.4 - 
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete la nivel 
local/metropolitan,  

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea depunerii proiectului „ Elaborarea în format 
GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană în Municipiul Târgu 
Secuiesc, județul Covasna” și a cheltuielilor aferente proiectului în vederea finanţării prin Planul 
Naţional de Redresare şi Rezilienţă, COMPONENTA 10 - Fondul Local, Investiția I.4 – 
Elaborarea/actualizarea in format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare 
urbană, 

 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea depunerii proiectului „ Construire locuințe 
nZEB plus pentru tineri/ locuințe de serviciu în Municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna”  și a 
cheltuielilor aferente proiectului în vederea finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi 
Rezilienţă, COMPONENTA 10 - Fondul Local, Investiția I.2 – Construirea de locuințe pentru 
tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ, 

Supus la vot propunerea a fost acceptată cu 14 voturi pentru. 
Astfel ordinea de zi se prezintă în felul următor: 

A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării  proiectului ,, Europe For 

Citizens Networks of Towns  - Europa pentru Cetățeni “ , finanțat de Comisia Europeană 
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea depunerii proiectului „ Asigurarea 

infrastructurii ITS Municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna” și a cheltuielilor aferente 
proiectului în vederea finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, COMPONENTA 
10 - Fondul Local, Investiția I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte 
infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)  
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3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea depunerii proiectului „Asigurarea 
infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete la nivelul Municipiului Târgu 
Secuiesc, județul Covasna” și a cheltuielilor aferente proiectului în vederea finanţării prin Planul 
Naţional de Redresare şi Rezilienţă, COMPONENTA 10 - Fondul Local, Investiția I.1.4 - 
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete la nivel 
local/metropolitan  

4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea depunerii proiectului „ Elaborarea în 
format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană în Municipiul Târgu 
Secuiesc, județul Covasna” și a cheltuielilor aferente proiectului în vederea finanţării prin Planul 
Naţional de Redresare şi Rezilienţă, COMPONENTA 10 - Fondul Local, Investiția I.4 – 
Elaborarea/actualizarea in format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare 
urbană 

5.  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea depunerii proiectului „ Construire 
locuințe nZEB plus pentru tineri/ locuințe de serviciu în Municipiul Târgu Secuiesc, județul 
Covasna”  și a cheltuielilor aferente proiectului în vederea finanţării prin Planul Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă, COMPONENTA 10 - Fondul Local, Investiția I.2 – Construirea de locuințe 
pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ. 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu 
Secuiesc  pe anul 2022 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru asigurarea 
funcționării activității propriu-zise a societății comerciale GOSP-COM S.R.L. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru efectuarea 
lucrărilor de reparații capitale - reabilitare termică atelier reparații auto în favoarea S.C. GOSP-
COM S.R.L. 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 1/10.06.2013, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local  nr.76/2013 

10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea actualizării anuale a tarifului lunar al 
chiriei pentru locuințele sociale de pe str. Abatorului scara A și B, prin indexare cu rata inflației 

11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea actualizării anuale a tarifului lunar al 
chiriei pentru locuințele sociale și de serviciu de pe str. Cernatului nr. 31 și nr. 33, prin indexare cu 
rata inflației 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării alocației bugetare pentru cofinanţarea 
activității sportive  “Turul Ciclist al Ţinutului Secuiesc - 2022”,  organizat în perioada 10-13 august 
2022 

13. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea taxei speciale pentru ocuparea domeniului 
public, cu ocazia organizării târgului în perioada 26–28 august la „Zilele Târgu Secuiesc – Őszi 
Sokadalom” pentru anul 2022 

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

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în 
administrarea Biroului Executiv al Consiliului Popular al orașului Târgu Secuiesc , în domeniul public al 
Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local al municipiului  Târgu Secuiesc, al 
imobilelor situate în Municipiul Târgu Secuiesc, strada Progresului 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Amplasare gater”, 
str. Gării nr. 91, municipiul Târgu Secuiesc. 
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B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1.Înrebări și interpelări 

Supus la vot proiectul ordinii de zi a fost votat cu 14 voturi pentru. 
 
La pct. 1 înscris pe ordinea de zi, domnul viceprimar, prezintă proiectul de hotărâre 

privind aprobarea implementării  proiectului ,, Europe For Citizens Networks of Towns  - Europa 
pentru Cetățeni “ , finanțat de Comisia Europeană. Proiectul este finanțat de către Comisia 
Europeană, intitulat Europa pentru Cetățeni și este un program, care ajută publicul să înțeleagă 
istoria, valorile și diversitatea Uniunii Europene, respectiv îi încurajează pe cetățeni să participe la 
procesele democratice de la nivelul Uniunii Europene. Programul respectiv, în care Municipiul 
Târgu Secuiesc este parte contractantă, dispune de un buget total în valoare de 185.000 euro. 
 Municipiul Târgu Secuiesc are un grant în valoare de 16.650 euro din valoarea totală a 
bugetului menționat. În cadrul acestui proiect se încheie un  contract de consortium, având ca obiect 
principal: crearea unei baze privind relațiile de cooperare pe termen lung între părțile contractante. 
Părțile contractante sunt după cum urmează: Gyöngyös (Ungaria), Târgu Secuiesc (România), 
Lendva (Slovenia), Losonc (Slovacia), Melnik (Cehia) și Lodygowice (Polonia). 

            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind aprobarea implementării  proiectului ,, Europe For Citizens Networks of 
Towns  - Europa pentru Cetățeni “,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 84/2022 privind 
aprobarea implementării  proiectului ,, Europe For Citizens Networks of Towns  - Europa pentru 
Cetățeni “, cu 14 voturi pentru. 

           La pct. 2 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre cu privire 
la aprobarea depunerii proiectului „ Asigurarea infrastructurii ITS Municipiului Târgu Secuiesc, 
județul Covasna” și a cheltuielilor aferente proiectului în vederea finanţării prin Planul Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă, COMPONENTA 10 - Fondul Local, Investiția I.1.2 - Asigurarea 
infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de 
management urban/local). Acest proiect va cuprinde reabilitarea și modernizarea sistemului de 
iluminat public în municipiul Târgu Secuiesc, implementarea unui sistem de măsurare și informare 
asupra calității aerului, amplasarea unor de camere de supraveghere , modernizarea semafoarelor în 
mod  inteligente etc.  

            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre  cu privire la aprobarea depunerii proiectului „ Asigurarea infrastructurii ITS Municipiului 
Târgu Secuiesc, județul Covasna” și a cheltuielilor aferente proiectului în vederea finanţării prin 
Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, COMPONENTA 10 - Fondul Local, Investiția I.1.2 - 
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente 
de management urban/local), Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 85/2022 cu privire la 
aprobarea depunerii proiectului „ Asigurarea infrastructurii ITS Municipiului Târgu Secuiesc, 
județul Covasna” și a cheltuielilor aferente proiectului în vederea finanţării prin Planul Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă, COMPONENTA 10 - Fondul Local, Investiția I.1.2 - Asigurarea 
infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de 
management urban/local), cu 14 voturi pentru . 

       La pct. 3 înscris pe ordinea de zi, domnul primar  prezintă proiectul de hotărâre cu privire 
la aprobarea depunerii proiectului „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru 
biciclete la nivelul Municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna” și a cheltuielilor aferente 
proiectului în vederea finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, COMPONENTA 
10 - Fondul Local, Investiția I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru 
biciclete la nivel local/metropolitan. Domnul primar arată că este obiectivul acestui proiect este de a   
realiza o pistă de biciclete care să asigure legătura între municipiul Târgu Secuiesc și localitatea 
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Tinoasa și racordarea acesteia la rețeaua de biciclete existentă sau în curs de realizare în municipiul 
Târgu Secuiesc și în zona peri urbană a acestuia, facilitând accesul bicicliștilor din zona urbană 
funcțională la obiective de interes local. În urma implementării proiectului se vor realiza 
următoarele: pistă pentru cicliști între municipiul Târgu Secuiesc și comuna Cătălina; pistă pentru 
cicliști între municipiul Târgu Secuiesc și comuna Sânzieni; pistă pentru cicliști în municipiul 
Târgu Secuiesc. În extravilan, între municipiul Târgu Secuiesc şi Tinoasa, pista de cicliști se va 
amenaja pe partea dreaptă a drumului național DN 11 şi va fi alcătuită din două benzi de circulație 
cu lățimea de 2.0m (1x1.0m), separate printr-o bandă de siguranță de 0.50m şi va fi încadrată la 
exterior cu acostament de 0.50m lățime.  

Luând cuvântul, domnul consilier local Ilyes Botond întreabă dacă în urma acstui proiect se va 
realzia și pista de bicicletă între municipiul Târgu Secuiesc și Sânzieni, de asemenea afirmă că 
aceste piste de biciclete ar fi util dacă ar conecta toate localitățile din jurul orașului.  

Domnul primar arată că  pista de bicicletă între municipiul Târgu Secuiesc și Sânzieni se va 
realiza în cadrul altui program, respectiv în cadrul programului Salighny, iar scopul acestora este 
întocmai de a construi piste de bicicliști care leagă satele învecinate cu municipiul Târgu Secuiesc. 
Problema majoră că în cadrul programului finanțat de către MDRAP se alocă unei UAT maximum 
100.000 de euro/km în extravilan, iar în intravilan max.150.000 euro/km, iar construirea unei piste 
moderne cu iluminat de seară costă mault mai mult. 

          Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea depunerii proiectului „Asigurarea infrastructurii 
pentru transportul verde – piste pentru biciclete la nivelul Municipiului Târgu Secuiesc, județul 
Covasna” și a cheltuielilor aferente proiectului în vederea finanţării prin Planul Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă, COMPONENTA 10 - Fondul Local, Investiția I.1.4 - Asigurarea 
infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan, Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 86/2022 cu privire la aprobarea depunerii proiectului 
„Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete la nivelul Municipiului 
Târgu Secuiesc, județul Covasna” și a cheltuielilor aferente proiectului în vederea finanţării prin 
Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, COMPONENTA 10 - Fondul Local, Investiția I.1.4 - 
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete la nivel 
local/metropolitan, cu 14 voturi pentru . 
              La pct. 4 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre cu privire 
la aprobarea depunerii proiectului „ Elaborarea în format GIS a documentelor de amenajare a 
teritoriului și de planificare urbană în Municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna” și a 
cheltuielilor aferente proiectului în vederea finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi 
Rezilienţă, COMPONENTA 10 - Fondul Local, Investiția I.4 – Elaborarea/actualizarea in format 
GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană. Obiectivul general al 
proiectului „Elaborarea in format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului si de planificare 
urbana in Municipiul Targu Secuiesc, judetul Covasna” este este de a eficientiza procesul de 
autorizare a construcțiilor și de a crește accesul digital la documentele de amenajare a teritoriului și 
de urbanism. Investiția are în vedere elaborarea/actualizarea în format digital și aprobarea PMUD si 
PUG pentru Municipiul Targu Secuiesc. Toate documentațiile de amenajarea teritoriului și de 
urbanism vor fi elaborate și după  finalizare, transpuse în format digital. De asemenea, proiectul va 
avea ca obiect și  instalarea unui număr de 10 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice cu 4 
puncte de reincarcare pentru Municipiul Targu Secuiesc, prin achiziție centralizată. Valoarea totală 
a obiectivului de investiţiei va fi de : 373.430,00 euro, echivalent a 1.838.283,86 RON . 
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            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre cu privire la aprobarea depunerii proiectului „ Elaborarea în format GIS a 
documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană în Municipiul Târgu Secuiesc, 
județul Covasna” și a cheltuielilor aferente proiectului în vederea finanţării prin Planul Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă, COMPONENTA 10 - Fondul Local, Investiția I.4 – 
Elaborarea/actualizarea in format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare 
urbană, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 87/2022  cu privire la aprobarea depunerii 
proiectului „ Elaborarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare 
urbană în Municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna” și a cheltuielilor aferente proiectului în 
vederea finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, COMPONENTA 10 - Fondul 
Local, Investiția I.4 – Elaborarea/actualizarea in format GIS a documentelor de amenajare a 
teritoriului și de planificare urbană, cu 14 voturi pentru.  
             La pct. 5 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre cu privire 
la aprobarea depunerii proiectului „ Construire locuințe nZEB plus pentru tineri/ locuințe de 
serviciu în Municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna”  și a cheltuielilor aferente proiectului în 
vederea finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, COMPONENTA 10 - Fondul 
Local, Investiția I.2 – Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din 
sănătate și învățământ. Valoarea totală a proiectului cu titlul „ Construire locuințe nZEB plus 
pentru tineri/ locuințe de serviciu în Municipiul Targu Secuiesc, judetul Covasna”  este de  
905.860,00 EUR,. echivalent a 4.459.277,02 RON. Obiectivul general al proiectului „Construire 
locuințe nZEB plus pentru tineri/ locuințe de serviciu în Municipiul Targu Secuiesc, judetul 
Covasna” este de a spori accesul la locuințe de calitate pentru tinerii aflați în dificultate și pentru 
specialiștii din sănătate și învățământ care oferă astfel de servicii în comunitățile marginalizate și 
grupurilor vulnerabile. 
            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea depunerii proiectului „ Construire locuințe nZEB plus pentru tineri/ 
locuințe de serviciu în Municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna”  și a cheltuielilor aferente 
proiectului în vederea finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, COMPONENTA 
10 - Fondul Local, Investiția I.2 – Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru 
specialiști din sănătate și învățământ, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 88/2022 cu 
privire la aprobarea depunerii proiectului „ Construire locuințe nZEB plus pentru tineri/ locuințe de 
serviciu în Municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna”  și a cheltuielilor aferente proiectului în 
vederea finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, COMPONENTA 10 - Fondul 
Local, Investiția I.2 – Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din 
sănătate și învățământ, cu 14 voturi pentru. 

La pct. 6 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2022, necesar pentru 
acordarea ajutorului minimis către firma GOSp Com SRL.  

            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2022, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 89/2022 privind rectificarea  bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2022,  cu 17 voturi pentru. (3 voturi exprimate electronic). 

La pct. 7 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru asigurarea funcționării activității propriu-zise a 
societății comerciale GOSP-COM S.R.L. Acest ajutor este necesar pentru ca firma să nu încheie 
anul financiar cu pierderi, întrucât nu va obține licența de funcționare. Această sumă de 300.000 lei 
rezultă încă din anul 2020, când în timpul pandemiei societățile comerciale au fost închise și nu au 
generat gunoi și nici  nu au plătit contraprestație.  
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         Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru asigurarea funcționării activității 
propriu-zise a societății comerciale GOSP-COM S.R.L,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea 
nr. 90/2022 privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru asigurarea funcționării activității 
propriu-zise a societății comerciale GOSP-COM S.R.L,  cu 17 voturi pentru. (3 voturi exprimate 
electronic). 

La pct. 8 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru efectuarea lucrărilor de reparații capitale - reabilitare 
termică atelier reparații auto în favoarea S.C. GOSP-COM S.R.L. 

        Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru efectuarea lucrărilor de reparații 
capitale - reabilitare termică atelier reparații auto în favoarea S.C. GOSP-COM S.R.L., Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 91/2022 privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru 
efectuarea lucrărilor de reparații capitale - reabilitare termică atelier reparații auto în favoarea S.C. 
GOSP-COM S.R.L, cu 17 voturi pentru. (3 voturi exprimate electronic). 

   La pct. 9 înscris pe ordinea de zi, domnul viceprimar, prezintă proiectul de hotărâre 
privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr. 1/10.06.2013, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local  nr.76/2013. Având în 
vedere că, este necesar îmbunătățirea continuă a serviciului de salubrizare pentru ca locuitorii să 
beneficieze de acest serviciu la cea mai înaltă calitate, este necesar actualizarea Caietului de sarcini, 
anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 
1/10.06.2013, aprobat prin HCL nr.76/2013. 

           Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr. 1/10.06.2013, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local  
nr.76/2013, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 92/2022 privind modificarea și 
completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 
1/10.06.2013, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local  nr.76/2013, cu 17 voturi pentru (3 voturi 
exprimate electronic). 

La pct. 10 înscris pe ordinea de zi, domnul viceprimar, prezintă proiectul de hotărâre cu 
privire la aprobarea actualizării anuale a tarifului lunar al chiriei pentru locuințele sociale de pe str. 
Abatorului scara A și B, prin indexare cu rata inflației. Domnul viceprimar arată că  de la adoptarea 
ultimei hotărâri de actualziare a chiriilor  au trecut 12 ani, se impune necesitatea modificării 
chiriilor prin indexarea acestor sume cu rata inflației, potrivit tabelului privind actualizarea chiriei 
anexată.  Indexarea chiriilor cu rata inflației se efectuează anual potrivit ratei inflației emise de către 
Institutul Național de Statistică. Analizând cheltuielile afererente cu administrarea acestor locuințe, 
indexarea sumelor achitate cu titlu de chirie lunară este de actualitate și în contextul creșterii 
prețurilor la bunurile și  serviciilor prestate, 

         Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea actualizării anuale a tarifului lunar al chiriei pentru locuințele 
sociale de pe str. Abatorului scara A și B, prin indexare cu rata inflației, Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr. 93/2022 cu privire la aprobarea actualizării anuale a tarifului lunar al chiriei 
pentru locuințele sociale de pe str. Abatorului scara A și B, prin indexare cu rata inflației, cu 17 
voturi pentru (3 voturi exprimate electronic). 

      La pct. 11 înscris pe ordinea de zi, domnul viceprimar prezintă proiectul de hotărâre cu 
privire la aprobarea actualizării anuale a tarifului lunar al chiriei pentru locuințele sociale și de 
serviciu de pe str. Cernatului nr. 31 și nr. 33, prin indexare cu rata inflației. 
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        Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea actualizării anuale a tarifului lunar al chiriei pentru locuințele 
sociale și de serviciu de pe str. Cernatului nr. 31 și nr. 33, prin indexare cu rata inflației, Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 94/2022 cu privire la aprobarea actualizării anuale a tarifului 
lunar al chiriei pentru locuințele sociale și de serviciu de pe str. Cernatului nr. 31 și nr. 33, prin 
indexare cu rata inflației, cu 17 voturi pentru (3 voturi exprimate electronic). 

La pct. 12 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
privind aprobarea acordării alocației bugetare pentru cofinanţarea activității sportive  “Turul Ciclist 
al Ţinutului Secuiesc - 2022”,  organizat în perioada 10-13 august 2022, ca și anii trecuți, am 
considerat sprijinirea acestui eveniment cu 10.000 lei, întrucât traseul cuprinde și municipiul Târgu 
Secuiesc. 

         Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre privind privind aprobarea acordării alocației bugetare pentru cofinanţarea 
activității sportive  “Turul Ciclist al Ţinutului Secuiesc - 2022”,  organizat în perioada 10-13 
august 2022, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 95/2022 privind aprobarea acordării 
alocației bugetare pentru cofinanţarea activității sportive  “Turul Ciclist al Ţinutului Secuiesc - 
2022”,  organizat în perioada 10-13 august 2022, cu 17 voturi pentru. (3 voturi exprimate 
electronic). 

La pct. 13 înscris pe ordinea de zi, domnul viceprimar, prezintă proiectul de hotărâre cu 
privire la stabilirea taxei speciale pentru ocuparea domeniului public, cu ocazia organizării târgului 
în perioada 26–28 august la „Zilele Târgu Secuiesc – Őszi Sokadalom” pentru anul 2022. 

         Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la stabilirea taxei speciale pentru ocuparea domeniului public, cu ocazia 
organizării târgului în perioada 26–28 august la „Zilele Târgu Secuiesc – Őszi Sokadalom” pentru 
anul 2022, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 96/2022 cu privire la stabilirea taxei 
speciale pentru ocuparea domeniului public, cu ocazia organizării târgului în perioada 26–28 
august la „Zilele Târgu Secuiesc – Őszi Sokadalom” pentru anul 2022, cu 17 voturi pentru. (3 
voturi exprimate electronic). 

         La pct. 14 înscris pe ordinea de zi, domnul viceprimar, prezintă proiectul de hotărâre cu 
privire la aprobarea vânzării masei lemnose pe picior provenind din fondul forestier proprietatea 
municipiului , prin licitaţie publică, pentru nevoi proprii și stabilirea preţului de pornire a licitaţiei. 

        Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea vânzării masei lemnose pe picior provenind din fondul forestier 
proprietatea municipiului , prin licitaţie publică, pentru nevoi proprii și stabilirea preţului de 
pornire a licitaţiei, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 97/2022 cu privire la aprobarea 
vânzării masei lemnose pe picior provenind din fondul forestier proprietatea municipiului , prin 
licitaţie publică, pentru nevoi proprii și stabilirea preţului de pornire a licitaţiei, cu 17 voturi 
pentru. (3 voturi exprimate electronic). 

          La pct. 15 înscris pe ordinea de zi, domnul viceprimar, prezintă proiectul de hotărâre cu 
 privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în administrarea Biroului Executiv al 
Consiliului Popular al orașului Târgu Secuiesc , în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc 
și în administrarea Consiliului Local al municipiului  Târgu Secuiesc, al imobilelor situate în 
Municipiul Târgu Secuiesc, strada Progresului. 

        Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în administrarea Biroului 
Executiv al Consiliului Popular al orașului Târgu Secuiesc , în domeniul public al Municipiului 
Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local al municipiului  Târgu Secuiesc, al imobilelor 
situate în Municipiul Târgu Secuiesc, strada Progresului, Consiliul local adoptând astfel 
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Hotărârea nr. 98/2022 privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în 
administrarea Biroului Executiv al Consiliului Popular al orașului Târgu Secuiesc , în domeniul 
public al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local al municipiului  Târgu 
Secuiesc, al imobilelor situate în Municipiul Târgu Secuiesc, strada Progresului,  cu 17 voturi 
pentru. (3 voturi exprimate electronic). 

          La pct. 16 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Amplasare gater”, str. Gării nr. 91, municipiul Târgu 
Secuiesc. 

        Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Amplasare gater”, str. Gării nr. 91, 
municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 99/2022 privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Amplasare gater”, str. Gării nr. 91, municipiul Târgu 
Secuiesc, cu 17 voturi pentru. (3 voturi exprimate electronic). 

    La pct. 2B.Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri, :Înrebări și interpelări au  
luat cuvântul: Dl. Balázs József Atila care afirmă următoarele: 

    Referitor la programul de deratizare și dezinsecție efectuat la nivelul municipiului, domnul 
consilier arată că a luat legătura cu dânsul un domn director care locuiește în zona Fortyogo, și 
care a fost stropit seara după orele 10,00, atunci când plimbase câinele . Nu are cunoștiință cine 
efectuează aceast serviciu, dar consider că ar fi bine , pentru evitarea neplăcerilor de acest gen, ca 
dezinsecția să se efectueze după orele 24,00. 

   Al doilea problemă pe care solicită locuitorii de pe str.Fortyogo, este tăierea arborilor de pe 
copacii de lângă trotuar, întrucât din cauza lor  nu se poate deplasa. 

  Al treilea întrebare este legată de strada Cernatului, mai exact, există promisiuni că se va 
moderniza parcarea de pe spatele blocurilor de pe str.Cernatului , dar nu s-a făcut nimic. 

  Al patrulea întrebare a fost legat de modernizarea străzii Bem Jozsef, dar am văzut ,că au 
început deja lucrările de reabilitare a străzii. 

   La Piața Agloalimentară, după intrare există o groapă mare, dacă există posibilitate de a 
aduce asfalt pentru umplerea acestuia, întrucât în timp de ploaie există  apă mare, care impiedică 
intrarea în piață. 

  Pe strada Fortyogo, câinele fără stăpân încă există . 
   Al șaptelea întrebare se adresează domnului David Sandor, respecti : ce demersuri au fost 

făcute cu conducerea spitalului referitor la deschiderea parcării din  curtea spitalului.    
    Dl. Primar arată că este primul an când serviciul de deratizare și dezinsecție este efectuată 

de către municipalitate, prin intermediul Serviciului Public Local, încă suntem la început.  
Cunoaște problema domnului director. Programul de  deratizare a început de la orele 23,00 seara și 
a fost efectuată până la orele 02,00, de asemenea a fost făcută public programul și în mass media. 
Plimbarea cu câinele este permis numai până la orelee 22,00 .  

Dl. Primar arată că în săptămâna curentă, tăierea arborilor de pe str.Fortyogo va fi efectuată. 
Referitor la reabilitarewa zonei străzii Cernatului în spatele blocurilor se va face prin 

programul Salighny, momentan se așteaptă semnarea contractelor având ca obiecvt circa 9 străzi din 
municipiul Târgu Secuiesc. 

La Piața Agloalimentară rezolvăm cu asfaltul, arată domnul primar. 
Problema parcării în curtea Spitalului municipal se va discuta marți, afirmă domnul David 

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

participare şi declară închise lucrările şedinţei. 
          PREŞEDINTE                         SECRETAR GENERAL                   
        Lukács László                                               Tóth Csilla Enikő 


