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P R O C E S   V E R B A L   NR. 13/2022 
 

Încheiat astăzi, 14 iulie 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. 264/2022. 

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 14 consilieri: Dávid 

Sándor, Gáspár Zsolt, Beján András, Szabó István, Szász Szabolcs Csaba, Szilveszter Szabolcs, 
Molnár Lajos – Zoltán, Kiss Levente, Papp Gyöngyike, Ilyés Botond, Czipa Lóránd Szabolcs, 
Hegedűs Ferenc, Balázs József Attila, și Lukács László. 

Consilierii Szigethy Kálmán, Nagy Babos Tamás 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, 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. 10/2022, 11/2022 și 12/2022, supus la vot, procesele verbale nr. nr. 10/2022, 
11/2022 și 12/2022 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 conferirea titlului onorific „PRO URBE” pe anul 2022. 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 

1. Înrebări și interpelări 
Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu încă 10 proiecte de hotărâri 

urgente  și anume: 
Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și 

delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire, str. Bethlen Gábor 
Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și 

delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire, str. Cernatului 
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 Târgu Secuiesc, al 
imobilului situat în mun. Târgu Secuiesc, str. Libertății nr. 2, 3, 4 și însuşirea documentaţiei tehnice 
cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire 

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în 
administrarea Biroului Executiv al Consiliului Popular al orașului Tg. Secuiesc, în domeniul public 
al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local Târgu Secuiesc, al imobilului 
situat în mun. Târgu Secuiesc, str. Nicolae Bălcescu și însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de 
amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire 
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Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în 
administrarea operativă directă al Consiliului Executiv al Consiliului Popular al orașului Târgu 
Secuiesc, în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local 
Târgu Secuiesc, al imobilului situat în mun. Târgu Secuiesc, str. Oituz 1 și însuşirea documentaţiei 
tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire 

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în 
administrarea operativă directă Comitetului Executiv al Consiliului Popular al orașului Tg. 
Secuiesc, în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local 
Târgu Secuiesc, al imobilului situat în mun. Târgu Secuiesc, str. Oituz 2 și însuşirea documentaţiei 
tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire 

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în 
administrarea operativă directă a Consiliului Popular al orașului Tg. Secuiesc, în domeniul public al 
Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local Târgu Secuiesc, al imobilului 
situat în mun. Târgu Secuiesc, str. Oituz 3 și însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de 
amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire 

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în 
administrarea operativa al Biroului Executiv al Consiliului Popular al orașului Tg. Secuiesc, în 
domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local Târgu 
Secuiesc, al imobilului situat în mun. Târgu Secuiesc, str. Stadionului 1 și însuşirea documentaţiei 
tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire 

Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și 
delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire  al imobilului situat pe str.Stadionului nr.2 

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în 
administrarea operativa directă al Biroului Executiv al Consiliului Popular al orașului Târgu 
Secuiesc, în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local 
Târgu Secuiesc, al imobilului situat în mun. Târgu Secuiesc, str. Szabó Jenő și însuşirea 
documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de 
dezlipire 

Supus la vot propunerea a fost acceptată cu 17 voturi pentru (din care 3 voturi online) 
Astfel ordinea 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 2022 
2. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului onorific „PRO URBE” pe anul 2022 
3. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de 

amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire, str. Bethlen Gábor 
4. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de 

amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire, str. Cernatului 
5. 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 Târgu Secuiesc, al 
imobilului situat în mun. Târgu Secuiesc, str. Libertății nr. 2, 3, 4 și însuşirea documentaţiei tehnice 
cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în 
administrarea Biroului Executiv al Consiliului Popular al orașului Tg. Secuiesc, în domeniul public 
al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local Târgu Secuiesc, al imobilului 
situat în mun. Târgu Secuiesc, str. Nicolae Bălcescu și însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de 
amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în 
administrarea operativă directă al Consiliului Executiv al Consiliului Popular al orașului Târgu 
Secuiesc, în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local 
Târgu Secuiesc, al imobilului situat în mun. Târgu Secuiesc, str. Oituz 1 și însuşirea documentaţiei 
tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în 
administrarea operativă directă Comitetului Executiv al Consiliului Popular al orașului Tg. 
Secuiesc, în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local 
Târgu Secuiesc, al imobilului situat în mun. Târgu Secuiesc, str. Oituz 2 și însuşirea documentaţiei 
tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în 
administrarea operativă directă a Consiliului Popular al orașului Tg. Secuiesc, în domeniul public al 
Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local Târgu Secuiesc, al imobilului 
situat în mun. Târgu Secuiesc, str. Oituz 3 și însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de 
amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în 
administrarea operativa al Biroului Executiv al Consiliului Popular al orașului Tg. Secuiesc, în 
domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local Târgu 
Secuiesc, al imobilului situat în mun. Târgu Secuiesc, str. Stadionului 1 și însuşirea documentaţiei 
tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire 

11. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de 
amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire  al imobilului situat pe 
str.Stadionului nr.2 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în 
administrarea operativa directă al Biroului Executiv al Consiliului Popular al orașului Târgu 
Secuiesc, în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local 
Târgu Secuiesc, al imobilului situat în mun. Târgu Secuiesc, str. Szabó Jenő și însuşirea 
documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de 
dezlipire 

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

La pct. 1 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2022. 

            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. 103/2022 privind rectificarea  bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2022, cu 17 voturi pentru (din care 3 voturi online). 

           La pct. 2 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
conferirea titlului onorific „PRO URBE” pe anul 2022. 

Dl. Bejan András arată că în Comisia pentru cultură, învățământ, tineret și sport s-a luat 
decizia ca în anul 2022 să fie acordat 3 premii, iar dat fiind faptul că au fost depuse 5 nominalizări, 
câștigătorii să fie stabiliți prin vot secret. 

Dna secretar general împarte buletinele de vot cu numele celor 5 nominalizați și roagă 
consilierii să bifeze 3 nume cu care sunt de acord să primească titlul onorific „PRO URBE” în anul 
2022. 
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După numărarea și centralizarea voturilor se constată că dna Józsa Irén a obținut 15 
voturi, dl. Dr. Kelemen Andrei 12 voturi, dl. Dr. Erdélyi Csaba 12 voturi, dna. Bajcsi Ildikó 10 
voturi iar dl. Beke Ernő 2 voturi. 

Prin urmare titlul onorific „PRO URBE” pentru anul 2022 va fi conferit dnei Józsa Irén și 
domnilor dr. Kelemen Andrei și dr. Erdélyi Csaba. 

            Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre  privind conferirea titlului onorific „PRO URBE” pe anul 2022, Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 104/2022 privind conferirea titlului onorific „PRO URBE” pe 
anul 2022, cu 17 voturi pentru ( din care 3 voturi online). 

       La pct. 3 înscris pe ordinea de zi, domnul primar  prezintă proiectul de hotărâre privind 
însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere 
de dezlipire, str. Bethlen Gábor.  

          Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a 
imobilului cu propunere de dezlipire, str. Bethlen Gábor, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 105/2022 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și 
delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire, str. Bethlen Gábor, cu 17 voturi pentru. (din care 
3 voturi online). 
              La pct. 4 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere 
de dezlipire, str. Cernatului. 

            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a 
imobilului cu propunere de dezlipire, str. Cernatului, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea 
nr. 106/2022  privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a 
imobilului cu propunere de dezlipire, str. Cernatului, cu 17 voturi pentru ( din care 3 voturi 
online). 
             La pct. 5 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă 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 Târgu Secuiesc, al imobilului situat în mun. Târgu Secuiesc, 
str. Libertății nr. 2, 3, 4 și însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a 
imobilului cu propunere de dezlipire. 

            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 Târgu Secuiesc, al imobilului situat în mun. 
Târgu Secuiesc, str. Libertății nr. 2, 3, 4 și însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de 
amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 107/2022 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 Târgu Secuiesc, al 
imobilului situat în mun. Târgu Secuiesc, str. Libertății nr. 2, 3, 4 și însuşirea documentaţiei 
tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire, cu 17 
voturi pentru ( din care 3 voturi online). 

La pct. 6 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în administrarea Biroului Executiv al 
Consiliului Popular al orașului Tg. Secuiesc, în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc și 
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în administrarea Consiliului Local Târgu Secuiesc, al imobilului situat în mun. Târgu Secuiesc, str. 
Nicolae Bălcescu și însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a 
imobilului cu propunere de dezlipire.  

            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 Tg. Secuiesc, în domeniul public al Municipiului Târgu 
Secuiesc și în administrarea Consiliului Local Târgu Secuiesc, al imobilului situat în mun. Târgu 
Secuiesc, str. Nicolae Bălcescu și însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și 
delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
108/2022 privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în administrarea Biroului 
Executiv al Consiliului Popular al orașului Tg. Secuiesc, în domeniul public al Municipiului Târgu 
Secuiesc și în administrarea Consiliului Local Târgu Secuiesc, al imobilului situat în mun. Târgu 
Secuiesc, str. Nicolae Bălcescu și însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și 
delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire, cu 17 voturi pentru ( din care 3 voturi online). 

La pct. 7 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în administrarea operativă directă al 
Consiliului Executiv al Consiliului Popular al orașului Târgu Secuiesc, în domeniul public al 
Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local Târgu Secuiesc, al imobilului 
situat în mun. Târgu Secuiesc, str. Oituz 1 și însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de 
amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire.  

         Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în administrarea operativă 
directă al Consiliului Executiv al Consiliului Popular al orașului Târgu Secuiesc, în domeniul 
public al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local Târgu Secuiesc, al 
imobilului situat în mun. Târgu Secuiesc, str. Oituz 1 și însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale 
de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire,  Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr. 109/2022 privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în 
administrarea operativă directă al Consiliului Executiv al Consiliului Popular al orașului Târgu 
Secuiesc, în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local 
Târgu Secuiesc, al imobilului situat în mun. Târgu Secuiesc, str. Oituz 1 și însuşirea documentaţiei 
tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire,  cu 17 
voturi pentru. (3 voturi exprimate electronic). 

La pct. 8 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în administrarea operativă directă Comitetului 
Executiv al Consiliului Popular al orașului Tg. Secuiesc, în domeniul public al Municipiului Târgu 
Secuiesc și în administrarea Consiliului Local Târgu Secuiesc, al imobilului situat în mun. Târgu 
Secuiesc, str. Oituz 2 și însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a 
imobilului cu propunere de dezlipire. 

        Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în administrarea operativă 
directă Comitetului Executiv al Consiliului Popular al orașului Tg. Secuiesc, în domeniul public al 
Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local Târgu Secuiesc, al imobilului 
situat în mun. Târgu Secuiesc, str. Oituz 2 și însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de 
amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 110/2022 privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în 
administrarea operativă directă Comitetului Executiv al Consiliului Popular al orașului Tg. 
Secuiesc, în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local 
Târgu Secuiesc, al imobilului situat în mun. Târgu Secuiesc, str. Oituz 2 și însuşirea documentaţiei 
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tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire, cu 17 
voturi pentru ( din care 3 voturi exprimate electronic). 

   La pct. 9 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în administrarea operativă directă a Consiliului 
Popular al orașului Tg. Secuiesc, în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc și în 
administrarea Consiliului Local Târgu Secuiesc, al imobilului situat în mun. Târgu Secuiesc, str. 
Oituz 3 și însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu 
propunere de dezlipire. 

           Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în administrarea operativă 
directă a Consiliului Popular al orașului Tg. Secuiesc, în domeniul public al Municipiului Târgu 
Secuiesc și în administrarea Consiliului Local Târgu Secuiesc, al imobilului situat în mun. Târgu 
Secuiesc, str. Oituz 3 și însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a 
imobilului cu propunere de dezlipire, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 111/2022 
privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în administrarea operativă directă a 
Consiliului Popular al orașului Tg. Secuiesc, în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc și 
în administrarea Consiliului Local Târgu Secuiesc, al imobilului situat în mun. Târgu Secuiesc, str. 
Oituz 3 și însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu 
propunere de dezlipire, cu 17 voturi pentru ( din care 3 voturi exprimate electronic). 

La pct. 10 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în administrarea operativa al Biroului Executiv 
al Consiliului Popular al orașului Tg. Secuiesc, în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc 
și în administrarea Consiliului Local Târgu Secuiesc, al imobilului situat în mun. Târgu Secuiesc, 
str. Stadionului 1 și însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a 
imobilului cu propunere de dezlipire. 

         Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în administrarea operativa al 
Biroului Executiv al Consiliului Popular al orașului Tg. Secuiesc, în domeniul public al 
Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local Târgu Secuiesc, al imobilului 
situat în mun. Târgu Secuiesc, str. Stadionului 1 și însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de 
amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 112/2022 privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în 
administrarea operativa al Biroului Executiv al Consiliului Popular al orașului Tg. Secuiesc, în 
domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local Târgu 
Secuiesc, al imobilului situat în mun. Târgu Secuiesc, str. Stadionului 1 și însuşirea documentaţiei 
tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire, cu 17 
voturi pentru ( din care 3 voturi exprimate electronic). 

      La pct. 11 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere 
de dezlipire  al imobilului situat pe str.Stadionului nr.2. 

        Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a 
imobilului cu propunere de dezlipire  al imobilului situat pe str.Stadionului nr.2, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 113/2022 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de 
amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire  al imobilului situat pe 
str.Stadionului nr.2, cu 17 voturi pentru ( din care 3 voturi exprimate electronic). 

La pct. 12 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în administrarea operativa directă al Biroului 
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Executiv al Consiliului Popular al orașului Târgu Secuiesc, în domeniul public al Municipiului 
Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local Târgu Secuiesc, al imobilului situat în mun. 
Târgu Secuiesc, str. Szabó Jenő și însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și 
delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire. 

         Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în administrarea 
operativa directă al Biroului Executiv al Consiliului Popular al orașului Târgu Secuiesc, în 
domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local Târgu 
Secuiesc, al imobilului situat în mun. Târgu Secuiesc, str. Szabó Jenő și însuşirea documentaţiei 
tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire, Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 114/2022 privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului 
Român și în administrarea operativa directă al Biroului Executiv al Consiliului Popular al orașului 
Târgu Secuiesc, în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului 
Local Târgu Secuiesc, al imobilului situat în mun. Târgu Secuiesc, str. Szabó Jenő și însuşirea 
documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de 
dezlipire, cu 17 voturi pentru. ( din care 3 voturi exprimate electronic). 

    La pct. B. 1. Întrebări și interpelări, nu a luat cuvântul nici un consilier. 
     Au fost depuse la secretarul general 3 rapoarte privind activitatea consilierilor locali și ale 

primaurlui aflați în delegație la orațele înfrățite din Ungaria: Gyöngyös, Paks și Mezőkövesd. 
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 


