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P R O C E S   V E R B A L   NR. 15/2022 

 
Încheiat astăzi, 18 august 2022, cu ocazia şedinţei extraordinare de îndată a 

Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc, desfăşurată în sala de ședință a Primăriei 
municipiului Târgu Secuiesc, cu invitarea reprezentanților mass media pentru a asigura publicitatea 
ședinței. 

Convocarea consilierilor locali şi a invitaţilor s-a făcut de către domnul primar, cu 
Dispoziţia nr. 294/2022 cu privire la 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 16 consilieri convocaţi sunt prezenți fizic 10 consilieri: Dávid Sándor, Bejan 

András, Szigethy Kálmán, Papp Gyöngyike, Lukács László, Molnár Lajos Zoltán, Ilyés Botond 
Szász Szabolcs Csaba, Biszak László István şi Szabó István. Iar 6 consilieri au votat electronic, prin 
e-mail, respectiv consilierii locali: Szilveszter Szabolcs,  Gáspár Zsolt,  Balazs Jozsef Attila,  Nagy-
Babos Tamás,  Czipa Lóránd-Szabolcs, Kiss Levente Csaba.  
                  La ședință mai sunt prezenți:  domnul primar Bokor Tiberiu, secretarul general Tóth 
Csilla –Enikő,  reprezentanții mass media, personal de specialitate din cadrul aparatului primarului 
și doamna Domokos–Fejér Melinda.    
                    Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local sunt publice. 

Având în vedere că mandatul președintelui de ședință a expirat, dra. Secretar general 
propune alegerea unui nou  președinte, începűnd cu data de 18 august 2022.  

 În acest sens dl. Dávid Sándor propune ca președinte de şedinţă pe domnul Molnár 
Lajos- Zoltán. Supus la vot, propunerea a fost acceptată cu 10 voturi pentru. Hotârârea supusă la 
vot, aceasta a fost adoptată  cu 10 voturi pentru,  Consiliul local  adoptând Hotărârea nr.126/2022 
privind alegerea  președintelui de ședință. 

Dl.secretar general întreabă dacă consilierii locali sunt de acord cu aprobarea Proceselor 
verbal nr. supus la vot, procesele verbale nr.13, nr. 14/2022 au fost  aprobate cu 10 voturi pentru.  

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, cu excepția pct.1 

 
1. Depunerea jurământului de către consilierul local Domokos-Fejér Melinda, conform art.122 
alin.(2) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
2. Proiect de hotărâre cu privire  la participarea la Programul privind creşterea eficienţei 
energetice a infrastructurii de iluminat public, 
3. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru  
aprobarea/respingerea scoaterii investițiilor care au fost acceptate pentru finanțare în programul 
Anghel Saligny, 
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4. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în Hotărârea 
Consiliului Local  nr.123/2022  privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a categoriilor de cheltuieli 
finanțate de la bugetul local al obiectivului de investiții  Amenajare pistă de bicicliști pe sectorul 
DN11B situat pe teritoriul UAT Târgu Secuiesc, de la km 1+242 - până la limita extravilanului (km 
2+320),  
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea alocării unei sume din bugetul local al Municipiului 
Târgu Secuiesc pentru finanțarea programelor sportive, sezon competițional 2022 -2023,  bazate pe 
prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare 
6.       Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe 
anul 2022.  
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc pe trimestrul II/2022. 

            Supus la vot proiectul ordinii de zi a fost votat cu 10 voturi pentru. 
                                    

            La pct. 1 înscris pe ordinea de zi, dra.Secretar general dă citire Încheierii Judecătoriei 
Târgu Secuiesc din data de 10 august 2022, rămasă definitivă, dată în camera de consiliu în Dosar 
nr.1774/322/2022 având ca obiect validarea mandatului de consilier local al doamnei Domokos–
Fejér Melinda, după care preşedintele de ședință invită pe doamna Domok–Fejér Melinda - 
consilier local declarat ales, să depună, potrivit art.122 alin.(2) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; următorul jurământ în limba română: 
          ”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în 
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Târgu Secuiesc. Aşa să îmi ajute 
Dumnezeu!”.  
           Președintele de ședință cheamă consilierul local în cauză să citească jurământul, în faţa 
mesei special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţia României şi Biblia. Consilierul 
local pune mâna stângă atât pe Constituţie, cât şi pe Biblie, şi dă citire jurământului de mai sus, 
după care semnează jurământul de credinţă în 2 exemplare. 
          După depunerea jurământului de către consilierul local  Domok–Fejér Melinda, numărul 
consilierilor cu drept de vot este 17. 
          La pct. 2 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre cu privire  la 
participarea la Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public. 
Agenția Fondului de Mediu a inițiai  un program în vederea reabilitării iluminatului public în 
localități. Prin acest proiect se preconizeaza în faza I schimbarea  a 603 corpuri de iluminat public. 
Proiectul este în faza de montare. Faza II conține amplasare de iluminat public cu LED –  1035 
bucăți - , inclusiv în satele adiacente . Acest proiect este in faza de evaluare.  
          Faza III, la care se referă această hotărâre se refera la înființarea rețelei de iluminat public în 
următoarele străzi: Boer Geza, Curtea nr.3,4,8,9,15,42,49,56,57,58,62,64, str. Gradinii, str. Martin 
Luther, str.Stufului, Str.Tamasi Aron,  str.Zorilor. Valoarea lucrărilor este de 3.000.070 lei. 
          Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la participarea la Programul privind creşterea eficienţei energetice a 
infrastructurii de iluminat public, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 127/2022 cu 
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privire la participarea la Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de 
iluminat public,  cu 17 voturi pentru (din care 6 voturi electronice). 
               La pct. 3 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
mandatarea reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru  aprobarea/respingerea scoaterii investițiilor care 
au fost acceptate pentru finanțare în programul Anghel Saligny. În anul 2017 s-a semnat un acord 
de principiu între o parte din primării, Consiliul Județean Covasna, A.D.I. AQUACOV și 
Gospodărie Comunală S.A., cu privire la investițiile prioritare care se vor propune pentru finanțare 
prin Programul Operațional de Infrastructură Mare (POIM), însă mai multe primării au depus cereri 
de finanțare pentru aceste investiții și în programul Anghel Saligny. Având în vedere faptul că  nu 
se dă finanțare pentru investițiile care au fost depuse și la alte programe , este necesar scoaterea 
acestora din lista de investiții propuse pentru finanțare prin Programul Operațional de Infrastructură 
Mare (POIM). 
           Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru  aprobarea/respingerea scoaterii 
investițiilor care au fost acceptate pentru finanțare în programul Anghel Saligny, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 128/2022 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Târgu 
Secuiesc în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru  
aprobarea/respingerea scoaterii investițiilor care au fost acceptate pentru finanțare în programul 
Anghel Saligny,  cu 17 voturi pentru ( din care 6 voturi electronice). 
           La pct. 4 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
îndreptarea unei erori materiale strecurată în Hotărârea Consiliului Local  nr.123/2022 privind 
aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, a 
devizului general și a categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul local al obiectivului de 
investiții  Amenajare pistă de bicicliști pe sectorul DN11B situat pe teritoriul UAT Târgu Secuiesc, 
de la km 1+242 - până la limita extravilanului (km 2+320).  Având în vedere faptul că s-a strecurat 
în redactarea titlului, preambulului și al art.2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 123/2022 o eroare,  
în sensul că  la noțiunea  ”documentație de avizare a lucrărilor de intervenții „ înscris greșit  în 
titlul, preambulul și în art.2 al hotărârii ,  se va înscrie  „ studiu de fezabilitate”.    
          Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în Hotărârea Consiliului Local  
nr.123/2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor 
tehnico-economici, a devizului general și a categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul local al 
obiectivului de investiții  Amenajare pistă de bicicliști pe sectorul DN11B situat pe teritoriul UAT 
Târgu Secuiesc, de la km 1+242 - până la limita extravilanului (km 2+320), Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 129/2022 privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în 
Hotărârea Consiliului Local  nr.123/2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor 
de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a categoriilor de cheltuieli 
finanțate de la bugetul local al obiectivului de investiții  Amenajare pistă de bicicliști pe sectorul 
DN11B situat pe teritoriul UAT Târgu Secuiesc, de la km 1+242 - până la limita extravilanului 
(km 2+320),  cu 17 voturi pentru ( din care 6 voturi electronice). 
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            La pct. 5 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre pentru 
aprobarea alocării unei sume din bugetul local al Municipiului Târgu Secuiesc pentru finanțarea 
programelor sportive, sezon competițional 2022 -2023,  bazate pe prevederile Legii educației fizice 
și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare. Se propune  alocarea din bugetul 
local al municipiului Târgu Secuiesc, a unei sumei de 2.300.000 lei pentru finanțarea programelor 
sportive, sezon competițional 2022 -2023, bazate pe prevederile Legii educației fizice și sportului 
nr. 69/2000,  din care  suma de 500.000 lei pentru anul competițional 2022  și suma de 1.800.000 
pentru anul competițional 2023, alocații ce pot fi modificate pe parcursul anului bugetar, în funcție 
de resursele financiare  disponibile.  
          Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre pentru aprobarea alocării unei sume din bugetul local al Municipiului Târgu Secuiesc 
pentru finanțarea programelor sportive, sezon competițional 2022 -2023,  bazate pe prevederile 
Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare,  Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 130/2022 pentru aprobarea alocării unei sume din bugetul local 
al Municipiului Târgu Secuiesc pentru finanțarea programelor sportive, sezon competițional 2022 -
2023,  bazate pe prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și 
completările ulterioare, cu 17 voturi pentru ( din care 6 voturi electronice). 
          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.  
        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. 131/2022 privind rectificarea  bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2022,  cu 17 voturi pentru ( din care 6 voturi electronice). 
         La pct. 7 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 
II/2022. 
        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 II/2022, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 132/2022 privind aprobarea 
contului de execuţie a bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc pe trimestrul II/2022,  cu 
17 voturi pentru ( din care 6 voturi electronice). 

Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte pentru 
participare şi declară închise lucrările şedinţei. 

 
    PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                  SECRETAR GENERAL                   

Molnár Lajos- Zoltán                                                      Tóth Csilla –Enikő 


