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P R O C E S   V E R B A L   NR. 21/2022 
 

Încheiat astăzi, 27 octombrie 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.  379 /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. 

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 13 consilieri: Beján 

András,  Szász Szabolcs Csaba, Szilveszter Szabolcs, Molnár Lajos – Zoltán, Kiss Levente, Balázs 
József Attila., Szigethy Kálmán, Domokos - Fejér Melinda , Gáspár Zsolt , Papp Gyöngyike, Czipa 
Lóránd Szabolcs,  Lukács László și Biszak László István. 

În număr de 3 (trei) consilieri locali  respectiv : Ilyés Botond, Dávid Sándor și Nagy 
Babos Tamás  au votat electronic, prin e-mail. 

Lipsește nemotivat domnul consilier local Szabó István. 
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. 18/2022, nr. 19/2022, nr. 20/2022 și care au fost  aprobate cu 13 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 modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local  

nr. 178/2021 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2022, 
3. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 141/2021 cu 

privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de eliberare a autorizaţiei de funcţionare 
pentru persoanele fizice și juridice care desfașoara activități comerciale de alimentaţie publică, 
prestări servicii, producţie și altele pe teritoriul administrativ al municipiului Târgu Secuiesc, 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de distanţă maximal pentru serviciul 
public de transport persoane în regim de taxi pe raza municipiului Târgu Secuiesc, 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot 
acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul Târgu  Secuiesc 
pentru anul şcolar 2022-2023, 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 5/2022 pentru modificarea 
Statutului Fundației Culturale ”Vigadó”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 193/2009, 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 
nr. 144/2021 privind aprobarea Strategiei Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgu 
Secuiesc pentru perioada 2021-2030, 
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8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării  Hotărârii Consiliului Local nr. 
28/2020 privind proiectul  „Îmbunătățirea calității vietii populației din Municipiul Târgu Secuiesc” 
în vederea finanțării prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 13, Prioritatea de 
Investiții 9b, Obiectiv specific 13.1 și a cheltuielilor legate de proiect, 

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 
51/2019 privind aprobarea proiectului EXTINDEREA ŞI DOTAREA INFRASTRUCTURII 
AMBULATORII ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC şi a cheltuielilor legate de proiect, 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 
actualizat al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, 

11.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local  
nr. 120/2021 privind darea în administrare și exploatare a unor servicii de utilitate publică și darea 
în administrare a unor bunuri, proprietate publică și privată a U.A.T Municipiul Târgu Secuiesc, 
către „Serviciul Public Local Târgu Secuiesc”, 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 82/2022 cu 
privire la aprobarea organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi 
ale serviciilor publice ale Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabile pe anul 2022, 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extinderea 
construcției și schimbarea destinației mansardei din cabinete medicale în locuință” din municipiul 
Târgu Secuiesc, str. Szacsvai Janos nr. 9, 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe 
individuale”, sat Lunga, nr.543, municipiul Târgu Secuiesc, 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe 
individuale”, str. Turiei FN, municipiul Târgu Secuiesc, 

16. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 92/2008 
privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de “Cetăţean de onoare” şi a altor titluri 
şi distincţii personalităţilor cu merite deosebite, 

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

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 aprobarea preluării temporare în administrarea Municipiului Târgu 
Secuiesc  a zonei de siguranță a tronsonului de drum național  DN 11 de la km 60+065  până la km 
67+420 dreapta și  km 63+040 până la km 67+420 stânga, în vederea construirii pistelor de 
biciclete. 

Supus la vot propunerea a fost acceptată cu 13 voturi pentru, 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 modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local  

nr. 178/2021 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2022, 
3. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 141/2021 cu 

privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de eliberare a autorizaţiei de funcţionare 
pentru persoanele fizice și juridice care desfașoara activități comerciale de alimentaţie publică, 
prestări servicii, producţie și altele pe teritoriul administrativ al municipiului Târgu Secuiesc, 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de distanţă maximal pentru serviciul 
public de transport persoane în regim de taxi pe raza municipiului Târgu Secuiesc, 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot 
acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul Târgu  Secuiesc 
pentru anul şcolar 2022-2023, 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 5/2022 pentru modificarea 
Statutului Fundației Culturale ”Vigadó”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 193/2009, 
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7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 
nr. 144/2021 privind aprobarea Strategiei Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgu 
Secuiesc pentru perioada 2021-2030, 

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării  Hotărârii Consiliului Local nr. 
28/2020 privind proiectul  „Îmbunătățirea calității vietii populației din Municipiul Târgu Secuiesc” 
în vederea finanțării prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 13, Prioritatea de 
Investiții 9b, Obiectiv specific 13.1 și a cheltuielilor legate de proiect, 

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 
51/2019 privind aprobarea proiectului EXTINDEREA ŞI DOTAREA INFRASTRUCTURII 
AMBULATORII ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC şi a cheltuielilor legate de proiect, 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 
actualizat al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, 

11.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local  
nr. 120/2021 privind darea în administrare și exploatare a unor servicii de utilitate publică și darea 
în administrare a unor bunuri, proprietate publică și privată a U.A.T Municipiul Târgu Secuiesc, 
către „Serviciul Public Local Târgu Secuiesc”, 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 82/2022 cu 
privire la aprobarea organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi 
ale serviciilor publice ale Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabile pe anul 2022, 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extinderea 
construcției și schimbarea destinației mansardei din cabinete medicale în locuință” din municipiul 
Târgu Secuiesc, str. Szacsvai Janos nr. 9, 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe 
individuale”, sat Lunga, nr.543, municipiul Târgu Secuiesc, 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe 
individuale”, str. Turiei FN, municipiul Târgu Secuiesc, 

16. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 92/2008 
privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de “Cetăţean de onoare” şi a altor titluri 
şi distincţii personalităţilor cu merite deosebite, 

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

       18.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării temporare în administrarea 
Municipiului Târgu Secuiesc  a zonei de siguranță a tronsonului de drum național  DN 11 de la km 
60+065  până la km 67+420 dreapta și  km 63+040 până la km 67+420 stânga, în vederea 
construirii pistelor de biciclete. 

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. 

Domnul primar solicită consilierilor locali aprobarea modificării proiectului de hotărâre, cu 
includerea la venituri și cheltuieli  al unei sume de 900.000 lei, constând în suma aprobată de 
Guvern.  Președintele de ședință supune la vot modificările propuse, acesta fiind votată cu 13 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. 161/2022 privind rectificarea  bugetului 
general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2022, cu 13 voturi pentru . 

La  pct. 2 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 178/2021 privind impozitele şi taxele 
locale pe anul 2022.  Luând în considerare hotărârea privind tarifele de închiriere și taxele de luare 
în folosință a salei de sport Liceul Tehnic ”Gabor Aron” din municipiul Târgu Secuiesc propuse de 
către Consiliul de Administrație al Liceului, s-a emis preznetul proiect de hotărâre la solicitarea 
conducerii liceului .  
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Domnul Czipa luând cuvântul înreabă de ce sunt două tarife stabilte la închirirea sălii de 
sport.  Domnul primar răspunzând, afirmă că una este tariful pe oră, iar celălalt tariful este stabilit 
pe zi.  

După care, nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 178/2021 
privind impozitele şi taxele locale pe anul 2022,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
162/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 178/2021 privind 
impozitele şi taxele locale pe anul 2022,  cu 16 voturi pentru (din care 3 voturi electronice). 

La  pct. 3 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind  
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 141/2021 cu privire la aprobarea Regulamentului 
privind procedura de eliberare a autorizaţiei de funcţionare pentru persoanele fizice și juridice care 
desfașoara activități comerciale de alimentaţie publică, prestări servicii, producţie și altele pe 
teritoriul administrativ al municipiului Târgu Secuiesc. Având în vedere prevederile legale conform 
cărora orice agent comercial, care desfășoară exercițiu comercial are nevoie de autorizație de 
funcționare emisă de către unitatea administrativ-teritorială pe raza căruia își desfășoara activitatea, 
dorim să înlesnim sarcinile acestor agenți comerciali. Astfel din motive practice, considerăm că 
agenții economici, care desfășoară activitate de comerț sau prestări servii într-o structură de vânzare 
mai mică de 400 mp, să obțină autorizația de funcționare pe termen nelimitat, fără să aibă obligația 
obținerii vizei anuale. Pentru structurile de vânzare mai mari sau pentru agenții economici, care 
desfășoară activități comerciale care se încadrează în grupele de CAEN 561 - Restaurante, 563 - 
Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, 
indiferent de suprafața structurii de vânzare, obținerea vizei anuale va rămâne obligatorie. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâreprivind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 141/2021 cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind procedura de eliberare a autorizaţiei de funcţionare pentru persoanele fizice 
și juridice care desfașoara activități comerciale de alimentaţie publică, prestări servicii, producţie și 
altele pe teritoriul administrativ al municipiului Târgu Secuiesc,  Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 163/2022 privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 141/2021 cu privire la 
aprobarea Regulamentului privind procedura de eliberare a autorizaţiei de funcţionare pentru 
persoanele fizice și juridice care desfașoara activități comerciale de alimentaţie publică, prestări 
servicii, producţie și altele pe teritoriul administrativ al municipiului Târgu Secuiesc, cu 16 voturi 
pentru (din care 3 voturi electronice).  

La  pct.4 înscris pe ordinea de zi, domnul consilier local Kiss Levente Csaba, prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifului de distanţă maximal pentru serviciul public de 
transport persoane în regim de taxi pe raza municipiului Târgu Secuiesc. Domnul Kiss susține că  în 
contextul actual, având în vedere explozia prețurilor la energie ,ce a adus după sine scumpiri în 
toate domeniile, inclusiv transportul ce a afectat foarte grav și latura de taximetrie astfel: ca urmare 
a solicitărilor primite de la persoanele juridice/fizice prestatoare de servicii de transport local în 
regim de taxi din Municipiul Târgu Secuiesc, a fost  necesară elaborarea acestui proiect de hotărâre  

În consecință se propune modificarea tarifului de distanță maximal unic pentru serviciile de 
transport public local de persoane în regim de taxi în municipiul Târgu Secuiesc, pe timp de zi, la 
valoarea de 4.19 lei/km și pe timp de noapte la valoare de 5.50 lei/km privind activitatea de 
transport în regim de taxi și în regim de închiriere, având în vedere cotele de inflație emise de 
INSS.Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea tarifului de distanţă maximal pentru serviciul public de transport 
persoane în regim de taxi pe raza municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 164/2022 privind aprobarea tarifului de distanţă maximal pentru serviciul public de 
transport persoane în regim de taxi pe raza municipiului Târgu Secuiesc, cu 16 voturi pentru (din 
care 3 voturi electronice). 

La  pct. 5 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ 
preuniversitar de stat în municipiul Târgu  Secuiesc pentru anul şcolar 2022-2023. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot acorda elevilor din sistemul 
de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul Târgu  Secuiesc pentru anul şcolar 2022-2023,  
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 165/2022 privind stabilirea cuantumului burselor pe 
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categorii ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul 
Târgu  Secuiesc pentru anul şcolar 2022-2023, cu 16 voturi pentru (din care 3 voturi electronice). 

La  pct.6 înscris pe ordinea de zi, domnul viceprimar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Actului adițional nr. 5/2022 pentru modificarea Statutului Fundației Culturale ”Vigadó”, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 193/2009. Datorită dificultăților cu care se confruntă 
fundația, pentru a putea plăti salariile până la sfârșitul anului 2022, fundația are nevoie de 34.000 
lei, motiv pentru care s-a aprobat de către Consiliul Director majorarea sumei , contribuției anuale 
al fondatorului de 300.000 lei cu încă 34.000 de lei. Autoritatea deliberativă în numele fondatorului 
unităţi administrativ teritoriale a municipiului Târgu Secuiesc, are obligaţia să aprobe prin hotărâre 
orice modificare și completare al Statutului fundației, dacă este de acord. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 5/2022 pentru modificarea Statutului Fundației 
Culturale ”Vigadó”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 193/2009,  Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 166/2022 privind aprobarea Actului adițional nr. 5/2022 pentru 
modificarea Statutului Fundației Culturale ”Vigadó”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 
193/2009, cu 16 voturi pentru (din care 3 voturi electronice). 

La  pct.7  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 144/2021 privind aprobarea Strategiei 
Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgu Secuiesc pentru perioada 2021-2030. În 
vederea participării municipiului la proiectele UE, este necesară completarea SIDU cu noile 
investiții ce vor face parte din strategia de dezvoltare a municipiului. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 144/2021 privind 
aprobarea Strategiei Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgu Secuiesc pentru perioada 
2021-2030, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 167/2022 privind modificarea și 
completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 144/2021 privind aprobarea Strategiei Integrată de 
Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgu Secuiesc pentru perioada 2021-2030, cu 16 voturi pentru 
(din care 3 voturi electronice). 

La  pct.8  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre pentru 
aprobarea modificării  Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2020 privind proiectul  „Îmbunătățirea 
calității vietii populației din Municipiul Târgu Secuiesc” în vederea finanțării prin Programul 
Operațional Regional, Axa prioritară 13, Prioritatea de Investiții 9b, Obiectiv specific 13.1 și a 
cheltuielilor legate de proiect. Domnul primar precizează că modificarea este impusă de majorarea 
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, care nu sunt finanțate de către Uniunea Europeană. Proiectul 
este compus din două componente: REABILITARE MONUMENT ISTORIC PENTRU 
ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU CULTURAL, REFUNCŢIONALIZAREA UNUI TEREN 
DEGRADAT ŞI NEUTILIZAT PRIN AMENAJAREA UNEI ZONE DE AGREMENT ÎN 
MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC.   Prima componenta se refera la reabilitarea clădirii vechiului 
cazarme, iar ceea de a doua componenta, se referă la reabilitarea zonei lacului DAC și crearea unei 
zone de agrement. După noile calculi  valoarea totală a proiectului  va fi în cuantum de 
35.576.380,08 lei (inclusiv TVA), iar contribuția proprie în proiect  av fi de 12.288.880,08 lei,  cât 
și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 465.750,00 lei, reprezentând 
cofinanțarea proiectului cu titlul „Îmbunatatirea calității vieții populației din Municipiul Târgu 
Secuiesc. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre  pentru aprobarea modificării  Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2020 privind proiectul  
„Îmbunătățirea calității vietii populației din Municipiul Târgu Secuiesc” în vederea finanțării prin 
Programul Operațional Regional, Axa prioritară 13, Prioritatea de Investiții 9b, Obiectiv specific 
13.1 și a cheltuielilor legate de proiect, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 168/2022 
pentru aprobarea modificării  Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2020 privind proiectul  
„Îmbunătățirea calității vietii populației din Municipiul Târgu Secuiesc” în vederea finanțării prin 
Programul Operațional Regional, Axa prioritară 13, Prioritatea de Investiții 9b, Obiectiv specific 
13.1 și a cheltuielilor legate de proiect, cu 16 voturi pentru (din care 3 voturi electronice). 
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La  pct.9  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre pentru 

aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2019 privind aprobarea proiectului 
EXTINDEREA ŞI DOTAREA INFRASTRUCTURII AMBULATORII ÎN MUNICIPIUL TÂRGU 
SECUIESC şi a cheltuielilor legate de proiect. Domnul primar precizează că modificarea este 
impusă de majorarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, care nu sunt finanțate de către Uniunea 
Europeană, ca și la punctul precedent. În acest caz valoarea totală a proiectului  va fi de  
13.891.453,95  lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă de 10.667.268.51 lei (inclusiv 
TVA) şi valoarea totală neeligibilă de 3.224.185,44 lei (inclusiv TVA). Contribuţia proprie în 
proiect va fi de 3.224.185,44 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale 
proiectului, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 213.345,36 
lei, reprezentând cofinanţarea proiectului . 

 Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2019 privind aprobarea 
proiectului EXTINDEREA ŞI DOTAREA INFRASTRUCTURII AMBULATORII ÎN 
MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC şi a cheltuielilor legate de proiect,  Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr. 169/2022 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2019 
privind aprobarea proiectului EXTINDEREA ŞI DOTAREA INFRASTRUCTURII 
AMBULATORII ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC şi a cheltuielilor legate de proiect, cu 16 
voturi pentru (din care 3 voturi electronice). 

La  pct.10  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare actualizat al Primăriei municipiului Târgu 
Secuiesc. Domnul primar precizează că de fapt este vorba de o actualizare a ROF –ului, aprobat în 
anul 2018. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare actualizat al Primăriei 
municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 170/2022 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare actualizat al Primăriei municipiului Târgu 
Secuiesc, cu 16 voturi pentru (din care 3 voturi electronice). 

La  pct.11  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre  privind 
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 120/2021 privind darea în administrare 
și exploatare a unor servicii de utilitate publică și darea în administrare a unor bunuri, proprietate 
publică și privată a U.A.T Municipiul Târgu Secuiesc, către „ Serviciul Public Local Târgu 
Secuiesc”. Domnul primar amintește pe consilierii locali asupra faptului că prin  H.C.L. Tg. 
Secuiesc nr. 120/2021 s-a dat în administrare bunuri către “ Serviciul Public Local Târgu Secuiesc” 
, dar având în vedere că după adoptarea H.C.L. nr. 120/2021 au mai fost achiziționate un număr de 
5 mijloace fixe de către mun. Târgu Secuiesc, se impune modificarea și completarea prevederilor 
H.C.L. nr. 120/2021 în forma prezentată în cadrul proiectului de hotărâre.  

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 120/2021 privind darea 
în administrare și exploatare a unor servicii de utilitate publică și darea în administrare a unor 
bunuri, proprietate publică și privată a U.A.T Municipiul Târgu Secuiesc, către „ Serviciul Public 
Local Târgu Secuiesc”,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 171/2022 privind 
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 120/2021 privind darea în administrare 
și exploatare a unor servicii de utilitate publică și darea în administrare a unor bunuri, proprietate 
publică și privată a U.A.T Municipiul Târgu Secuiesc, către „ Serviciul Public Local Târgu 
Secuiesc”, cu 16 voturi pentru (din care 3 voturi electronice). 

  La  pct.12  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 82/2022 cu privire la aprobarea organigramei, a statelor 
de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice ale Primăriei 
municipiului Târgu Secuiesc, valabile pe anul 2022. Datorită modificărilor de personal, care s-au 
produs de la adoptarea hotărârii menționate mai sus, se impune o actualizare a organigramei și a 
statului de funcții al primăriei municipiului Târgu Secuiesc. In urma acestor transformări și 
modificări, structura aparatului de specialitate al primarului, care urmează a fi supusă aprobării, nu 
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se modifică și  va prevede un număr de 246 de posturi, iar prin modificările propuse nu se va depăși 
numărul maxim de posturi aprobate , doar se asigură cadrul necesar îndeplinirii obiectivelor 
instituției publice și actualizarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 82/2022 cu privire la aprobarea 
organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor 
publice ale Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabile pe anul 2022, Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr. 172/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 82/2022 cu 
privire la aprobarea organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi 
ale serviciilor publice ale Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabile pe anul 2022, cu 16 
voturi pentru (din care 3 voturi electronice). 

La  pct.13  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extinderea construcției și schimbarea destinației 
mansardei din cabinete medicale în locuință” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Szacsvai Janos nr. 
9.  

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extinderea construcției și schimbarea 
destinației mansardei din cabinete medicale în locuință” din municipiul Târgu Secuiesc, str. 
Szacsvai Janos nr. 9,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 173/2022 privind aprobarea 
Planului Urbanistic de Detaliu „Extinderea construcției și schimbarea destinației mansardei din 
cabinete medicale în locuință” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Szacsvai Janos nr. 9, cu 16 voturi 
pentru (din care 3 voturi electronice). 

La  pct.14  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe individuale”, sat Lunga, nr.543, municipiul Târgu 
Secuiesc.  

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe individuale”, sat Lunga, nr.543, 
municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 174/2022 privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe individuale”, sat Lunga, nr.543, municipiul Târgu 
Secuiesc, cu 16 voturi pentru (din care 3 voturi electronice). 

La  pct.15  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe individuale”, str.Turiei FN, municipiul Târgu 
Secuiesc.  

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe individuale”, str. Turiei FN, 
municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr.175/2022 privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe individuale”, str. Turiei FN, municipiul Târgu 
Secuiesc, cu 16 voturi pentru (din care 3 voturi electronice ). 

La  pct.16  înscris pe ordinea de zi, domnul consilier local Bejan András, prezintă proiectul 
de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 92/2008 privind aprobarea 
Regulamentului pentru conferirea titlului de “Cetăţean de onoare” şi a altor titluri şi distincţii 
personalităţilor cu merite deosebite. Datorită complexităţii deciziei de evaluare a meritelor 
personalităţilor propuse pentru titluri şi distincţii în diversele domenii ale vieţii sociale, este 
necesară modificarea acestui regulament în sensul acordării unei singure distincții pentru un an 
calendaristic, având în vedere și faptul că acest titlu constituie  cea mai înaltă distincţie instituită de 
autoritatea locală în scopul recompensării morale a cetăţenilor care au contribuit la creşterea 
bunăstării comunităţilor locale sau a prestigiului localităţii, în loc de maximum 3 titluri.    Domnul 
Bejan precizează că în viitor se impune și stabilirea unor criterii sau acordarea unor  punctaje, dar 
nefiind timp pentru actualizarea regulamentului, s-a propus doar această modificare.  

 Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 92/2008 privind aprobarea 
Regulamentului pentru conferirea titlului de “Cetăţean de onoare” şi a altor titluri şi distincţii 
personalităţilor cu merite deosebite,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 176/2022 cu 
privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 92/2008 privind aprobarea Regulamentului 
pentru conferirea titlului de “Cetăţean de onoare” şi a altor titluri şi distincţii personalităţilor cu 
merite deosebite, cu 16 voturi pentru (din care 3 voturi electronice ). 
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La  pct.17  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. Prin adresa Spitalului municipal Târgu Secuiesc s-a solicitat de la 
Consiliul local modificarea statului de funcții aprobat prin HCL nr. 69/2022. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre 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. 177/2022 cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului municipal Târgu 
Secuiesc, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 69/2022, cu 16 voturi pentru (din care 3 
voturi electronice ). 

La  pct.18  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea preluării temporare în administrarea Municipiului Târgu Secuiesc  a zonei de siguranță a 
tronsonului de drum național  DN 11 de la km 60+065  până la km 67+420 dreapta și  km 63+040 
până la km 67+420 stânga, în vederea construirii pistelor de biciclete.  

Inițiativa de a crea o pistă de biciclete între  Municipiul Târgu Secuiesc si satul Lunga se 
integrează perfect în strategia municipiului. Motivarea realizării unei piste de biciclete ar diminua 
aglomerația dinspre satul Lunga și în oraș reducând seminificativ  riscul de accidente. Proiectul va 
fi depus în cadrul programului PNDRR, iar până la finalizarea investiției municipalitatea trebuie să 
preia în administrare partea de drum ce va face obiectul proiectului, timp de  5 ani. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea preluării temporare în administrarea Municipiului Târgu Secuiesc  a 
zonei de siguranță a tronsonului de drum național  DN 11 de la km 60+065  până la km 67+420 
dreapta și  km 63+040 până la km 67+420 stânga, în vederea construirii pistelor de biciclete,  
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 178/2022 privind aprobarea preluării temporare în 
administrarea Municipiului Târgu Secuiesc  a zonei de siguranță a tronsonului de drum național  
DN 11 de la km 60+065  până la km 67+420 dreapta și  km 63+040 până la km 67+420 stânga, în 
vederea construirii pistelor de biciclete,  cu 13 voturi pentru. 

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

 
   La punctul B a luat cuvântul domnul consilier local Balazs Jozsef Attila, care transmite  

cererea unui locuitor domiciliat pe str.Abator, la locuințele ANL. Scara respectivă în care locuiește 
nu are  măsurător separat pentru energie electrică, iar pentru cele două scară funcționează doar o 
singură centrală termică pentru încălzirea locuințelor, dar consumul de energie electrică este 
distibuit egal la toate apartamentele blocului, deșii unii consumă mult mai multă energie.  Persoana 
respectivă s-a adresat societății Gosp-Com SRL, care au răspuns că nu au competențe pentru 
investiția respectivă. 

 A doua întrebare se adresează tot domnului primar , consilierul local Balazs Jozsef Attila, 
întreabă cum vede domnul primar viitorul municipalității,  investițiile și proiectele începute, va fi 
sau nu necesară, în atare condiții, contractarea de noi împrumuturi pentru a asigura finalizarea 
tuturor proiectelor UE și națioanale depuse sau contractate.    

Domnul primar, Bokor Tiberiu, luând cuvântul afirmă că are cunoștiință despre problema de 
la blocul ANL și știe că persoana respectivă este nemulțumită de fiecare dată de orice. Jumătate 
din apartamentele blocului respectiv nu trebuie să încălzească atâta, decât cealaltă parte a blocului, 
fiindcă acesta este încălzit de soare, însă consideră că  aceste locuitori având  calitate de chiriași, 
au dreptul să  mute în alte parte, dacă lor nu convine condițiile asigurate de primărie. 

Referitor la a doua întrebare, domnul primar vede trei soluții alternative: 
1) Prima ar fi în majorarea impozitelor și taxelor locale, pe care însă personal, nu ar dori să se 
întâmple. Desigur depinde și de Parlament, care are competența de a decide în privința nivelurilor 
impozitelor și taxelor locale. Există deja discuții aprinse în legătură cu această problem la nivel de 
Parlament și Guvern 
2) A doua ar consta în sprijinul material acordat de către Guvern, deoarece această problemă 
este o problemă majoră la nivel național, nu doar la nivelul orașului nostru. Banii UE trebui 
cheltuiți, în caz contrar toata țara va fi în mare problemă. La proiectele PNRR nu avem problemă, 
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unde cheltuieile sunt plătite la zi de către Ministerul Administrației și Dezvoltării, iar pentru 
ajustarea contractelor există prestabilit o formulă. 

3) A treia soluția, ar fi contractarea de împrumuturi pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile  
Domnul primar susține, că de când este primar, de 10 ani, municipalitatea nu s-a confruntat cu 
atâta probleme financiare, decât în anul acesta. Deși am primit doar 900.000 de lei , deși am 
solicitat 18 milionae de lei,  ne bucurăm foarte tare și de acest sprijin.   

 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 


