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P R O C E S   V E R B A L   NR. 18/2022 
 

Încheiat astăzi, 27 septembrie 2022, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al 
municipiului Târgu Secuiesc, desfăşurată în sala de ședință a Primăriei municipiului Târgu 
Secuiesc. 

Convocarea consilierilor locali şi a invitaţilor s-a făcut de către domnul primar, cu 
Dispoziţia nr.324 /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: 
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 12 consilieri: Dávid 

Sándor,  Beján András, Szabó István, Szász Szabolcs Csaba, Szilveszter Szabolcs, Molnár Lajos – 
Zoltán, Kiss Levente, Ilyés Botond,   Balázs József Attila.,Szigethy Kálmán, Nagy Babos Tamás și 
Domokos - Fejér Melinda. 

În număr de 5 consilieri locali , respectiv : Gáspár Zsolt , Papp Gyöngyike, Czipa 
Lóránd Szabolcs,   Lukács László 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. 15/2022, nr. 16/2022, nr. 17/2022 au fost  aprobate cu 12 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.103/2020 

privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc, 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu 

Secuiesc  pe anul 2022, 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului Consiliului de Administrație al S.C. 

PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. pe semestrul I al anului 2022, 
4. Proiect de hotărâre privind  atestarea apartanenţei la domeniul privat al municipiului 

Târgu Secuiesc a unei suprafeței de teren de 190 mp, identificat prin C.F. vechi nr. 700-Tg. 
Secuiesc, nr. top. 1375 , în vederea înscrierii în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, 

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

6. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr. 116/2021 
privind asocierea U.A.T. Municipiul Târgu Secuiesc  cu alte unități administrativ-teritoriale, în 
vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc-
Covasna, 

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cofinanțării  programului Centru 
Educațional/Școală după școală în municipiul Târgu Secuiesc pentru anul școlar 2022-2023 precum 
și  a proiectului Actului adițional nr. 1 la Contractul  de partneriat nr. 15078/30.09.2021, încheiat 
între Municipiul Târgu Secuiesc, Fundația Creștină „Diakónia” și Școala Gimnazială „Molnár 
Józsiás”, 
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8. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea Documentației de apartamentare în 
4 unități individuale a imobilului înscris în C.F. nr. 26703 a localității  Târgu  Secuiesc, nr. 
cadastral 26703-C1, str. Ady Endre nr. 1, bl. 1/A, 

9. Proiect de hotărâre privind însușirea și  aprobarea Documentației de apartamentare 
în 6 unități individuale a imobilului înscris în C.F. nr. 26702 a localității Târgu  Secuiesc, nr. 
cadastral 26702-C1,  str. Ady Endre nr. 1, bl. 1/B, 

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz către 
persoanele care au dobândit dreptul de proprietate asupra apartamentelor situate pe str. Ady Endre 
nr.1, bl. 1/A,  pe terenul proprietatea privată a Municipiului Târgu Secuiesc, 

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz către 
persoanele care au dobândit dreptul de proprietate asupra apartamentelor situate pe str. Ady Endre 
nr.1, bl. 1/B,  pe terenul proprietatea privată a Municipiului Târgu Secuiesc, 

12. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de 
amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire teren în două loturi, situat în 
str.Gării FN, 

13. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de prima înscriere în 
Cartea Funciară, în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, al unor străzi situate în 
municipiul Târgu Secuiesc, 

14. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de prima înscriere în 
Cartea Funciară, în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, al unor străzi situate în 
municipiul Târgu Secuiesc, 

15. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru identificarea 
imobilelor aflate în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, întocmit de TOPO-DALPI 
S.R.L   și înscrierea acestora  în evidențele de carte funciară și publicitate imobiliară, 

16. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru identificarea 
unor  imobile aflate în domeniul privat  al municipiului Târgu Secuiesc și înscrierea acestora în 
evidențele de carte funciară și publicitate imobiliară, 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Case de tip 
unifamilial pentru asistență socială și protecția copilului ” din municipiul Târgu Secuiesc, str. 
Abator nr. 10, 

18. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al 
unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc, 

19. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului 
municipal Târgu Secuiesc, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 69/2022, 

20. Proiect de hotărâre de aprobare a propunerii privind Criteriile pentru stabilirea 
ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri 
destinate închirierii, în Municipiul Târgu Secuiesc. 
 

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

             Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu încă 1 proiect de hotărâre și anume: 
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 29/2019  privind aprobarea 
proiectului CONSTRUIREA ŞI ECHIPAREA UNEI INFRASTRUCTURI EDUCAŢIONALE 
PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE ANTEPREŞCOLARĂ - GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM 
PRELUNGIT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC și a cheltuielilor legate de proiect. 

Supus la vot propunerea a fost acceptată cu 12 voturi pentru, astfel ordinea de zi se prezintă 
în felul următor: 

A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.103/2020 

privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc, 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu 

Secuiesc  pe anul 2022, 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului Consiliului de Administrație al S.C. 

PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. pe semestrul I al anului 2022, 
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4. Proiect de hotărâre privind  atestarea apartanenţei la domeniul privat al municipiului 
Târgu Secuiesc a unei suprafeței de teren de 190 mp, identificat prin C.F. vechi nr. 700-Tg. 
Secuiesc, nr. top. 1375 , în vederea înscrierii în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, 

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

6. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr. 116/2021 
privind asocierea U.A.T. Municipiul Târgu Secuiesc  cu alte unități administrativ-teritoriale, în 
vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc-
Covasna, 

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cofinanțării  programului Centru 
Educațional/Școală după școală în municipiul Târgu Secuiesc pentru anul școlar 2022-2023 precum 
și  a proiectului Actului adițional nr. 1 la Contractul  de partneriat nr. 15078/30.09.2021, încheiat 
între Municipiul Târgu Secuiesc, Fundația Creștină „Diakónia” și Școala Gimnazială „Molnár 
Józsiás”, 

8. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea Documentației de apartamentare în 
4 unități individuale a imobilului înscris în C.F. nr. 26703 a localității  Târgu  Secuiesc, nr. 
cadastral 26703-C1, str. Ady Endre nr. 1, bl. 1/A, 

9. Proiect de hotărâre privind însușirea și  aprobarea Documentației de apartamentare 
în 6 unități individuale a imobilului înscris în C.F. nr. 26702 a localității Târgu  Secuiesc, nr. 
cadastral 26702-C1,  str. Ady Endre nr. 1, bl. 1/B, 

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz către 
persoanele care au dobândit dreptul de proprietate asupra apartamentelor situate pe str. Ady Endre 
nr.1, bl. 1/A,  pe terenul proprietatea privată a Municipiului Târgu Secuiesc, 

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz către 
persoanele care au dobândit dreptul de proprietate asupra apartamentelor situate pe str. Ady Endre 
nr.1, bl. 1/B,  pe terenul proprietatea privată a Municipiului Târgu Secuiesc, 

12. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de 
amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire teren în două loturi, situat în 
str.Gării FN, 

13. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de prima înscriere în 
Cartea Funciară, în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, al unor străzi situate în 
municipiul Târgu Secuiesc, 

14. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de prima înscriere în 
Cartea Funciară, în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, al unor străzi situate în 
municipiul Târgu Secuiesc, 

15. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru identificarea 
imobilelor aflate în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, întocmit de TOPO-DALPI 
S.R.L   și înscrierea acestora  în evidențele de carte funciară și publicitate imobiliară, 

16. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru identificarea 
unor  imobile aflate în domeniul privat  al municipiului Târgu Secuiesc și înscrierea acestora în 
evidențele de carte funciară și publicitate imobiliară, 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Case de tip 
unifamilial pentru asistență socială și protecția copilului ” din municipiul Târgu Secuiesc, str. 
Abator nr. 10, 

18. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al 
unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc, 

19. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului 
municipal Târgu Secuiesc, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 69/2022, 

20. Proiect de hotărâre de aprobare a propunerii privind Criteriile pentru stabilirea 
ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri 
destinate închirierii, în Municipiul Târgu Secuiesc, 

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

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 

modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.103/2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate 
ale Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc. Având în vedere Hotărârea Consiliului Local 
nr.125/2022 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului 
Hegedűs Ferenc și vacantarea unui loc de consilier din cadrul Consiliului Local al municipiului 
Târgu Secuiesc și  Încheierea Judecătoriei Târgu Secuiesc din data de 10.08.2022, pronunțată în 
Dosarul cu nr. 1774/322/2022, având ca obiect validare mandat de consilier, este necesar înlocuirea 
fostului consilier local  Hegedűs Ferenc cu dna consilier, Domokos –Fejer Melinda în  Comisia 
pentru dezvoltare teritorială, urbanism, gospodărirea localităţii şi protecţia mediului. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.103/2020 privind organizarea 
Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc,  Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 137/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 
nr.103/2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului 
Târgu Secuiesc,cu 17 voturi pentru (din care 5 voturi electronice ). 

La  pct. 2 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc pe anul 2022. Domnul primar solicită 
consilierilor locali aprobarea modificării proiectului de hotărâre, cu includerea la venituri și 
cheltuieli  al unei sume de 120.000 lei, constând în suma aprobată de Guvern pentru plata 
recenzorilor.   Președintele de ședință supune la vot modificările propuse, acesta fiind votată cu 12 
voturi pentru. 

După care, nefiind alte 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. 138/2022 privind rectificarea bugetului general 
al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2022, cu 12 voturi pentru. 

La  pct. 3 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea raportului Consiliului de Administrație al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-
SECUIESC S.R.L. pe semestrul I al anului 2022. Este invitat directorul  S.C. PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L, domnul Fejér Áron să prezinte raportul CA al 
societății. 

Luând cuvântul , domnul consilier local Balázs József Attila , se adresează cu 3 întrebări 
directorului S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. Prima: dacă mai există 
locuuri libere în parcul industrial pentru  investitori noi, dacă mai este valabilă garanția pentru 
acoperișul imobilului  din Parcul Industrial  -  IFET  și cât costă serviciul de întreținere – tunsul 
ierbii în parcul industrial?    

Răspunzând la întrebările adresate, domnul director Fejér Áron precizează faptul că la 
nivelul Parcului Industrial  -  IFET, nu mai există spațiu și teren suficient și semnificativ pentru a 
amenaja și construi o hală pentru fabrică, e adevărat că există a suprafață de 500-600 mp de teren 
liber, însă pe această suprafață este interzisă emiterea autorizației de construire, fie că pentru există 
conducte de gaze amplasate în subteran, fie că sunt pozate rețele de alimentare cu apă . La nivelul 
Parcului industrial II –Epurare, sunt terenuri libere suficiente perntru  închiriat, , însă majoritatea 
investitorilor sunt interesați de parcul IFET, pe motivul că în Parcul industrial II –Epurare sunt 
condiții mai defavorabile, nefiind extinsă  nici rețeau de gaz. 

Referitor la garanția pentru acoperișul imobilului din Parcul Industrial  -  IFET, domnul 
director Fejér Áron precizează faptul că nu mai este valabilă garanția, astfel va fi  necesară 
repararea  acoperișului din surse proprii ale firmei. 

Referitor la al 3-lea întrebare,  domnul director Fejér Áron afirmă că serviciul de întreținere 
a ierbii este executată de către firma Trimhold SRL pentru o sumă de 4000 ron/5 ocazii. 
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Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea raportului Consiliului de Administrație al S.C. PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. pe semestrul I al anului 2022, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 139/2022 privind aprobarea raportului Consiliului de Administrație 
al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. pe semestrul I al anului 2022, cu 
13 voturi pentru, și 4 voturi de abținere ( Ilyés Botond,  Balázs József Attila, Czipa Lóránd 
Szabolcs și Szabó István), din care 5 voturi electronice.  

La  pct. 4 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind  
atestarea apartanenţei la domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc a unei suprafeței de teren 
de 190 mp, identificat prin C.F. vechi nr. 700-Tg. Secuiesc, nr. top. 1375 , în vederea înscrierii în 
evidențele de cadastru și publicitate imobiliară. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind atestarea apartanenţei la domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc a unei 
suprafeței de teren de 190 mp, identificat prin C.F. vechi nr. 700-Tg. Secuiesc, nr. top. 1375 , în 
vederea înscrierii în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 140/2022 privind atestarea apartanenţei la domeniul privat al municipiului Târgu 
Secuiesc a unei suprafeței de teren de 190 mp, identificat prin C.F. vechi nr. 700-Tg. Secuiesc, nr. 
top. 1375 , în vederea înscrierii în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, cu cu 17 voturi 
pentru (din care 5 voturi electronice ). 

La  pct. 5 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre cu privire 
la aprobarea vânzării masei lemnose pe picior provenind din fondul forestier proprietatea 
municipiului, prin licitaţie publică, precum și pentru populație şi 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, precum și pentru populație şi stabilirea preţului de 
pornire a licitaţiei, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 141/2022 cu privire la aprobarea 
vânzării masei lemnose pe picior provenind din fondul forestier proprietatea municipiului, prin 
licitaţie publică, precum și pentru populație şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei,  cu 17 voturi 
pentru (din care 5 voturi electronice ). 

La  pct.6 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
modificarea și completarea H.C.L. nr. 116/2021 privind asocierea U.A.T. Municipiul Târgu 
Secuiesc  cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna. Având în vedere  că în anul 2022, a 
intrat în vigoare Legea nr. 246/2022 privind zonele metropolitane, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, cu scopul de a prelua definiția stabilită de Codul administrativ și 
de a detalia aspectele privind constituirea și delimitarea, organizarea și funcționarea, competențele 
și finanțarea acestora pentru a pune la dispoziția autorităților locale un instrument de cooperare care 
să le permită să răspundă mai eficient la problemele menționate mai sus, a fost necesară 
modificarea HCL nr.116/2021.  

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr. 116/2021 privind asocierea U.A.T. 
Municipiul Târgu Secuiesc  cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 142/2022 cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr. 
116/2021 privind asocierea U.A.T. Municipiul Târgu Secuiesc  cu alte unități administrativ-
teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zonă Metropolitană 
Târgu Secuiesc-Covasna,  cu 17 voturi pentru (din care 5 voturi electronice ). 

La  pct.7  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre cu privire 
la aprobarea cofinanțării programului Centru Educațional/Școală după școală în municipiul Târgu 
Secuiesc pentru anul școlar 2022-2023 precum și  a proiectului Actului adițional nr. 1 la Contractul  
de partneriat nr. 15078/30.09.2021, încheiat între Municipiul Târgu Secuiesc, Fundația Creștină 
„Diakónia” și Școala Gimnazială „Molnár Józsiás”. Domnul primar precizează faptul că conform 
Contractului de parteneriat nr. 15078/30.09.2021, încheiat între Municipiul Târgu Secuiesc, 
Fundația Creștină „Diakónia” și Școala Gimnazială „Molnár Józsiás și anul trecut s-a derulat, ca în 
fiecare an,  programul Școală după școală, cu aportul Consiliului Local. Obiectivul general al 
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proiectului este îmbunătăţirea condiţiilor de trai al familiilor, incluziunea socială a comunităţilor  
vulnerabile prin asigurarea unui mediu securizant din perspectiva fizica si psihologica, ca urmare a 
supravegherii copiilor prin intermediul SDS,  acordarea unei mese pe zi si educația specială a 
copiilor în sistemul “Scoala dupa scoala” în județul Covasna. Scopul proiectului este o mai bună 
integrare a copiilor aparținând unor grupuri vulnerabile din punct de vedere social în sistemul de 
educaţie, prevenirea abandonului scolar, cresterea nivelului de trai al intregii familii. Asigurarea 
unui mediu securizant ofera timpul necesar parintilor pentru a putea sa-si gaseasca sau sa-si 
pastreze un loc de munca, determinand astfel cresterea nivelului de trai al unei intregii familii. 
Pentru a îndeplini acest scop, abordările principale vor consta în sprijinul dezvoltării continue şi 
susţinerea unui sprijin educaţional suplimentar prin programul Școală după școală. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea cofinanțării programului Centru Educațional/Școală după școală în 
municipiul Târgu Secuiesc pentru anul școlar 2022-2023 precum și  a proiectului Actului adițional 
nr. 1 la Contractul  de partneriat nr. 15078/30.09.2021, încheiat între Municipiul Târgu Secuiesc, 
Fundația Creștină „Diakónia” și Școala Gimnazială „Molnár Józsiás”, Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr. 143/2022 cu privire la aprobarea cofinanțării programului Centru 
Educațional/Școală după școală în municipiul Târgu Secuiesc pentru anul școlar 2022-2023 precum 
și  a proiectului Actului adițional nr. 1 la Contractul  de partneriat nr. 15078/30.09.2021, încheiat 
între Municipiul Târgu Secuiesc, Fundația Creștină „Diakónia” și Școala Gimnazială „Molnár 
Józsiás”,  cu 17 voturi pentru (din care 5 voturi electronice ). 

La  pct.8  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
însușirea și aprobarea Documentației de apartamentare în 4 unități individuale a imobilului înscris 
în C.F. nr. 26703 a localității  Târgu  Secuiesc, nr. cadastral 26703-C1, str. Ady Endre nr. 1, bl. 1/A. 

Domnul primar precizează că locatarii au dobândit dreptul de proprietate asupra 
apartamentelor în baza contractelor de vânzare-cumpărare intervenite între IJGCL Sfântu Gheorghe 
și locatari și contractele de vânzare-cumpărare intervenite dintre locatari inițiali și actuali, iar 
documentația de apartamentare care ca scop apartamentarea construcției C1 – bloc nr. 1/A cu 4 
apartamente, regim de înălțime S+P+1 edificat în anul 1973 cu 4 apartamente, cu suprafața 
construită la sol de 199 mp, suprafața construită desfășurată de 428 mp, evidențiată în C.F. nr. 
26703-C1, în vederea înscrierii dreptului de proprietate a locatarilor. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind însușirea și aprobarea Documentației de apartamentare în 4 unități individuale a 
imobilului înscris în C.F. nr. 26703 a localității  Târgu  Secuiesc, nr. cadastral 26703-C1, str. Ady 
Endre nr. 1, bl. 1/A, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 144/2022 privind însușirea și 
aprobarea Documentației de apartamentare în 4 unități individuale a imobilului înscris în C.F. nr. 
26703 a localității  Târgu  Secuiesc, nr. cadastral 26703-C1, str. Ady Endre nr. 1, bl. 1/A, cu 17 
voturi pentru (din care 5 voturi electronice ). 

La  pct.9  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
însușirea și aprobarea Documentației de apartamentare în 6 unități individuale a imobilului înscris 
în C.F. nr. 26702 a localității Târgu  Secuiesc, nr. cadastral 26702-C1,  str. Ady Endre nr. 1, bl. 1/B, 
proprietarii apartamentelor fiind în aceeați situație ca cel prezentat la pct.8 . 

 Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind însușirea și aprobarea Documentației de apartamentare în în 6 unități individuale a 
imobilului înscris în C.F. nr. 26702 a localității Târgu  Secuiesc, nr. cadastral 26702-C1,  str. Ady 
Endre nr. 1, bl. 1/B, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 145/2022 privind însușirea și 
aprobarea Documentației de apartamentare în 6 unități individuale a imobilului înscris în C.F. nr. 
26702 a localității Târgu  Secuiesc, nr. cadastral 26702-C1,  str. Ady Endre nr. 1, bl. 1/B, cu 17 
voturi pentru (din care 5 voturi electronice ). 

La  pct.10  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre pentru 
aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz către persoanele care au dobândit dreptul de 
proprietate asupra apartamentelor situate pe str. Ady Endre nr.1, bl. 1/A,  pe terenul proprietatea 
privată a Municipiului Târgu Secuiesc. Domnul primar amintește pe consilierii loclai asupra 
faptului că prin  H.C.L. Tg. Secuiesc nr. 169/2021 privind clarificarea situației juridice a unui 
imobil – teren, s-a aprobat înscrierea dreptului de proprietate privată a Municipiului Târgu Secuiesc 
asupra imobilului-teren, situat în intravilanul Municipiului Târgu Secuiesc, înscris în C.F. nr. 26359 
Târgu Secuiesc (nr. C.F. vechi 547) cu nr. cadastral 26359, având nr. top. 716/1, 717/1, în suprafață 
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de 1.538 mp, pentru clarificarea situației juridice a terenului și în evidențele de carte funciară. 
Astfel, în urma acestor demersuri, s-a intabulat dreptul de proprietate asupra imobilului situat pe str. 
Ady Endre nr. 1 bl. 1/A în C.F. nr. 26703 Tg. Secuiesc în favoarea Municipiului Târgu Secuiesc.  
Pentru înscrierea dreptului de proprietate privată a proprietarilor apartamentelor construite în blocul 
de locuințe, se impune adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre pentru aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz către persoanele care au 
dobândit dreptul de proprietate asupra apartamentelor situate pe str. Ady Endre nr.1, bl. 1/A,  pe 
terenul proprietatea privată a Municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 146/2022 pentru aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz către 
persoanele care au dobândit dreptul de proprietate asupra apartamentelor situate pe str. Ady Endre 
nr.1, bl. 1/A,  pe terenul proprietatea privată a Municipiului Târgu Secuiesc, cu 17 voturi pentru 
(din care 5 voturi electronice ). 

La  pct.11  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre  pentru 
aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz către persoanele care au dobândit dreptul de 
proprietate asupra apartamentelor situate pe str. Ady Endre nr.1, bl. 1/B,  pe terenul proprietatea 
privată a Municipiului Târgu Secuiesc.  Domnul primar amintește pe consilierii loclai asupra 
faptului că prin  H.C.L. Tg. Secuiesc nr. 169/2021 privind clarificarea situației juridice a unui 
imobil – teren, s-a aprobat înscrierea dreptului de proprietate privată a Municipiului Târgu Secuiesc 
asupra imobilului-teren, situat în intravilanul Municipiului Târgu Secuiesc, înscris în C.F. nr. 26359 
Târgu Secuiesc (nr. C.F. vechi 547) cu nr. cadastral 26359, având nr. top. 716/1, 717/1, în suprafață 
de 1.538 mp, pentru clarificarea situației juridice a terenului și în evidențele de carte funciară. 
Astfel, în urma acestor demersuri, s-a intabulat dreptul de proprietate asupra imobilului situat pe str. 
Ady Endre nr. 1 bl. 1/B în C.F. nr. 26702 Tg. Secuiesc în favoarea Municipiului Târgu Secuiesc.  
Pentru înscrierea dreptului de proprietate privată a proprietarilor apartamentelor construite în blocul 
de locuințe, se impune adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre pentru pentru aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz către persoanele care au 
dobândit dreptul de proprietate asupra apartamentelor situate pe str. Ady Endre nr.1, bl. 1/B,  pe 
terenul proprietatea privată a Municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 147/2022 pentru aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz către 
persoanele care au dobândit dreptul de proprietate asupra apartamentelor situate pe str. Ady Endre 
nr.1, bl. 1/B,  pe terenul proprietatea privată a Municipiului Târgu Secuiesc,  cu 17 voturi pentru 
(din care 5 voturi electronice ). 

  La  pct.12  înscris pe ordinea de zi, domnul viceprimar, prezintă proiectul de hotărâre 
privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu 
propunere de dezlipire teren în două loturi, situat în str.Gării FN. 

 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 teren în două loturi, situat în str.Gării FN, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 148/2022 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de 
amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire teren în două loturi, situat în 
str.Gării FN, cu 17 voturi pentru (din care 5 voturi electronice ). 

La  pct.13  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
însușirea documentației cadastrale de prima înscriere în Cartea Funciară, în domeniul public al 
municipiului Târgu Secuiesc, al unor străzi situate în municipiul Târgu Secuiesc, respectiv al 
străzilor: Körösi Csoma Sándor, Vásárhelyi Péter, Morii, Podului, Curtea 24, Curtea 25, Curtea 30, 
Curtea 31, Curtea 26, Curtea 27, Curtea 28, Curtea 29, Curtea 35, Curtea 36, Curtea 37, Curtea 38, 
Curtea 51, Curtea 52,  Curtea 53, Curtea 59, Curtea 68, Curtea 69, Curtea 70, Curtea 71, Curtea 72, 
Curtea 73, Apor Péter, Határér, Kossuth Lajos, Ráczok, Szacsvay János, Tóth Sámuel, Vântului, 
Varga Katalin, Keresztes Máté, Wesselényi Miklós, Curtea 54, Curtea 32, Curtea 55, Curtea 33. 
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Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de prima înscriere în Cartea Funciară, în 
domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, al unor străzi situate în municipiul Târgu 
Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 149/2022 privind însușirea documentației 
cadastrale de prima înscriere în Cartea Funciară, în domeniul public al municipiului Târgu 
Secuiesc, al unor străzi situate în municipiul Târgu Secuiesc,  cu 17 voturi pentru (din care 5 voturi 
electronice ). 

La  pct.14  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
însușirea documentației cadastrale de prima înscriere în Cartea Funciară, în domeniul public al 
municipiului Târgu Secuiesc, al unor străzi situate în municipiul Târgu Secuiesc, respectiv al 
străzilor: Rozelor, Forestierilor, Táncsics Mihály, Mikes Kelemen, Nagy Sándor, Ruseni, 
Poligonului,  Józsa Béla, Pășunii, 30 Decembrie.  

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de prima înscriere în Cartea Funciară, în 
domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, al unor străzi situate în municipiul Târgu 
Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 150/2022 privind însușirea documentației 
cadastrale de prima înscriere în Cartea Funciară, în domeniul public al municipiului Târgu 
Secuiesc, al unor străzi situate în municipiul Târgu Secuiesc,  cu 17 voturi pentru (din care 5 voturi 
electronice ). 

La  pct.15  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
însușirea documentației cadastrale pentru identificarea imobilelor aflate în domeniul public al 
municipiului Târgu Secuiesc, întocmit de TOPO-DALPI S.R.L   și înscrierea acestora  în evidențele 
de carte funciară și publicitate imobiliară.  

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru identificarea imobilelor aflate în 
domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, întocmit de TOPO-DALPI S.R.L   și înscrierea 
acestora  în evidențele de carte funciară și publicitate imobiliară, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 151/2022 privind însușirea documentației cadastrale pentru identificarea imobilelor 
aflate în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, întocmit de TOPO-DALPI S.R.L   și 
înscrierea acestora  în evidențele de carte funciară și publicitate imobiliară, cu 17 voturi pentru (din 
care 5 voturi electronice ). 

La  pct.16  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
însușirea documentației cadastrale pentru identificarea unor  imobile aflate în domeniul privat  al 
municipiului Târgu Secuiesc și înscrierea acestora în evidențele de carte funciară și publicitate 
imobiliară. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru identificarea unor  imobile aflate în 
domeniul privat  al municipiului Târgu Secuiesc și înscrierea acestora în evidențele de carte 
funciară și publicitate imobiliară, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 152/2022 privind 
însușirea documentației cadastrale pentru identificarea unor  imobile aflate în domeniul privat  al 
municipiului Târgu Secuiesc și înscrierea acestora în evidențele de carte funciară și publicitate 
imobiliară, cu 17 voturi pentru (din care 5 voturi electronice ). 

La  pct.17  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Case de tip unifamilial pentru asistență socială și protecția 
copilului ” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Abator nr. 10. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Case de tip unifamilial pentru asistență 
socială și protecția copilului ” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Abator nr. 10.,  Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 153/2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Case de tip 
unifamilial pentru asistență socială și protecția copilului ” din municipiul Târgu Secuiesc, str. 
Abator nr. 10.,  cu 17 voturi pentru (din care 5 voturi electronice ). 

La  pct.18  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ din municipiul 
Târgu Secuiesc. Domnul consilier Bejan András, propune modificarea proiectului de hotărâre, la 
art.1 - prin înlocuirea  domnului Dávid Sándor cu domnul Molnár Lajos Zoltán, și la art.4 
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corectarea numelui Liceului Vocațional Reformat cu Liceul Teologic Reformat “ dr. Csiha 
Kálmán”   

Președintele de ședință supune la vot modificările propuse, acesta fiind votată cu 12 voturi 
pentru. 

După care, nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de 
învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 154/2022 
numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ din municipiul 
Târgu Secuiesc,  cu 12 voturi pentru. 

La  pct.19  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. 69/2022. 

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. 69/2022, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
155/2022 cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 69/2022, cu 17 voturi pentru (din care 5 voturi 
electronice ). 

   La  pct.20  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre de 
aprobare a propunerii privind Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea 
cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în Municipiul 
Târgu Secuiesc. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre de aprobare a propunerii privind Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în 
soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în 
Municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 156/2022 de aprobare a 
propunerii privind Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de 
locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în Municipiul Târgu 
Secuiesc, cu 17 voturi pentru (din care 5 voturi electronice ). 

La  pct.21  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 29/2019  privind aprobarea proiectului 
CONSTRUIREA ŞI ECHIPAREA UNEI INFRASTRUCTURI EDUCAŢIONALE PENTRU 
EDUCAŢIA TIMPURIE ANTEPREŞCOLARĂ - GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN 
MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC și a cheltuielilor legate de proiect. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 29/2019  privind aprobarea proiectului 
CONSTRUIREA ŞI ECHIPAREA UNEI INFRASTRUCTURI EDUCAŢIONALE PENTRU 
EDUCAŢIA TIMPURIE ANTEPREŞCOLARĂ - GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN 
MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC și a cheltuielilor legate de proiect, Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr. 157/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 29/2019  
privind aprobarea proiectului CONSTRUIREA ŞI ECHIPAREA UNEI INFRASTRUCTURI 
EDUCAŢIONALE PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE ANTEPREŞCOLARĂ - GRĂDINIŢĂ CU 
PROGRAM PRELUNGIT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC și a cheltuielilor legate de 
proiect,  cu 12 voturi pentru . 

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

 
La punctul B a luat cuvântul invitatul , domnul comisar șef al Poliției mun.Târgu Secuiesc, 

Lorincz Sidon Jeno, care s-a prezentat consilierilor locali, după ce fostul comisar șef s-a pensionat.     
Dânsul a prezentat pe scurt Analiza situației operative de pe raza mun.Tg.Secuiesc în perioada 
ianuarie –august 2022, conform anexei la prezenta. Domnul  comisar șef al Poliției mun.Târgu 
Secuiesc a subliniat faptul că există o colaborare bună cu Primăria mun.Târgu Secuiesc și cu 
Direcția Poliția Locală, și aspiră să aibă o mai bună colaborare, după care au fost adresate întrebări 
de către consilierii locali prezenți  . 
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Luând cuvântul, domnul consilier Dávid Sándor a precizat faptul că deși nu poate proba acest 

fapt, dar din auzite,zvonuri a auzit faptul că în weekenduri, în Parcul Molnar Jozsias, tinerii 
consumă alcool și droguri, comportându-se foarte ciudat. Domnul consilier mai întreabă dacă există 
birou de prevenție al drogurilor în cadrul Poliției municipiului Târgu Secuiesc? 

 Domnul consilier consideră pe sine un om care respectă legea, însă consideră nedrept faptul 
că în urmă de cca. 2 luni, la Fornetti, în intersecție, o mașină a poliției a parcat neregulamentar, 
stânjenind circulația pe drumul public.  Oamenii din municipiul Târgu Secuiesc au o expectativă 
față de oamenii legii, respective aceea ca ei însiși să  respecte legea , să fie o pildă față de locuitorii 
orașului.   

 Domnul comisar șef răspânzând la cele solicitate, afirmă că  a stat de vorbă cu angajații-
colegii săi despre conduita polițiștilor și promite ca, dacă cineva se va face vinovat de asemenea 
fapte, va fi sancționat conform legii.De asemenea, susține ca și în orice comunitate, există oameni 
diferiți.  Domnul comisar șef  afimră că nu există un birou specializat în prevenirea drogurilor la 
nivelul municipiului, însă au echipamente de lucru/teste droguri care pot fi folosite cu ocazia 
activităților pe linie de circulație. Există o asemena birou la nivel județean.  

Domnul primar precizează că există mașini ale poliției parcate neregulamentar și în fața 
Procuraturii. Domnul comisar șef răspânzând, afirmă că de la tot nivelul județului Covasna vin 
colegi din partea Poliției la procuratură, dar o să verifice mai des aceea zonă, precum și va trimite 
patrule mai des la Parcul Molnar Jozsias. 

    Luând cuvântul, domnul consilier Szigethy Kálmán amintește despre problemele ivite la 
Restaurantul Rozsa, respectiv că patronii acestui restaurant nu respectă programul de lucru al 
restaurantului, iar clienții cu ocazia ținerii serbărilor de nuntă, vandalizează zona, intrarea , utile 
blocurilor din vecinătate și fac scandal pe domeniul public. De mai multe ori s-a observat patrularea 
mașinilor de poliție, dar fără nici un rezultat , de mai multe ori au fost chemați polițiști prin 
intermediul apelului 112 pentru tulburarea liniștii, dar nu au cunoștiință dacă s-au emis amenzi în 
acest sens.  

Domnul comisar șef răspânzând, afirmă că au cunoștiință despre această situație, și desi la 
fața locului nu se vede, au fost ulterior deschise dosare penale și emise amenzi contravenționale atât 
pentru patronal restaurantului în cauză, cât și pentru persoanele prezente la evenimentele organizate 
la restaurantul Rozsa. Amenda este cuprinsă între 400-1000 lei. 

Luând cuvântul, domnul consilier Balazs Jozsef Attila, consideră că atitudinea poliției s-a 
schimbat radical din timpul comunismului și până în prezent, dar dorește ca în timpul controalelor 
agenții de polițiști să se compoarte cu oamenii în mod civilizați, respectuos și nu ca cu un infractor, 
căci majoritatea locuitorilor municipiului respectă regulile de circulație, firesc că există o marjă de 
10 -20%, care nu.  

Domnul comisar șef răspânzând, afirmă că în fiecare zi comunică cu angajații săi, care sunt 
tineri și au primit o altă educație decât ei, dar consideră că și aceștia se compoartă în mod 
respectuos cu oamenii. Dacă există nelămuriri sau abuzuri, fiecare persoană are dreptul să conteste 
sancțiunile aplicate.   

Luând cuvântul, domnul consilier Kiss Levente Csaba afirmă că există multe autoturisme  
care parchează neregulamentar și polișitii nu fac nimic pentru a preveni aceast fapt.  

Domnul primar dorește un control mai des la str.Marton Aron  și vis-a vis de magazinul 
Bene, aceștia fiind zilnic zone critice ale orașului. 

Luând cuvântul, domnul viceprimar Szilveszter Szabolcs are probleme cu mașinile de rali, 
respectiv în zona Fortyogo și Stadionului. Domnul comisar șef reacținând la acest, afirmă că deja 
pentru 4 persoane au suspendat permisul de conducere pentru faptele de mai sus. 

Doama Domokos Fejer Melinda , a reacționat la cele spuse de dl Viceprimar, ți susține că 
din păcate  nu numai tinerii fac driftinguri, ci ,după închiderea semafoarelor și pe str.Molnar 
Jozsias, oameni mai vârstnici fac drifting pe drumul public, ceea ce este inadmisibil și solicită un 
control și pe această stradă din partea poliției. 

Domnul comisar șef propune acțiuni lunare sau chiar săptămânale împreună cu Direcția 
Poliția Locală pentru controale  autoturismelor parcate neregulamentar. 
            Luând cuvântul, domnul consilier Balazs Jozsef Attila, întreabă dacă este asigurat  parcarea 
persoanelor care vizitează Spitalul municipal, iar al doilea propunere este ca în viitor 
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municipalitatea să achiziționeze teren pentru atribuirea în mod gratuit tinerilor sub 35 de ani pentru  
construirea de locuință, proprietatea privată ca și în zona Fortyogo. 
           Domnul Szász Szabolcs, menționează faptul că este asigurată accesul autoturismelor în 
incinta parcării Spitalului municipal, contracost, pentru 3 lei, bolnavilor, pacienților, iar pentru 
vizitatori accesul este asigurat doar în timpul programului oficial de vizită. 
           Domnul primar, Bokor Tiberiu, afirmă că în viitor ar fi bine, întradevăr,  achiziționarea de  
teren/uri pentru atribuirea în mod gratuit tinerilor sub 35 de ani pentru  construirea de locuință,  deja 
s-a gândit la această posibilitate. În prezent dorim identificarea și întabularea terenului din zona str. 
Ady Endre și str.Orban Balazs, iar există depus un proiect pentru construirea a două  blocuri ANL 
pentru tineri specialiști în incinta curții Spitalului municipal. S-a identificat de asemenea un teren în 
satul Lunga, în spatele școlii, pentru construirea unui bloc de locuințe cu 2 etaje. 

 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 


