
1 
 

                               
 
 
 
 
 
 

P R O C E S   V E R B A L   NR. 22/2022 
 

Încheiat astăzi, 24 noiembrie 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.  435 /18.11.2022 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 15 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, ,  
Lukács László și Biszak László István, Ilyés Botond, Dávid Sándor.  Nagy Babos Tamás  a intrat în 
sala ulterior.  

În număr de 2 (doi) consilieri locali,  respectiv : Czipa Lóránd Szabolcs și Szabó 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 
Proceselui verbal nr. 21/2022 și care au fost  aprobat cu 14 voturi pentru. 

Se trece la prezentarea proiectului ordinii de zi de către domnul primar, Bokor Tiberiu. 
 
A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 

 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu 
Secuiesc  pe anul 2022, 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc pe trimestrul III/2022, 
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării masei lemnose pe picior 
provenind din fondul forestier proprietatea municipiului Târgu SEcuiesc, prin licitaţie 
publică, 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plata a materialului lemnos, 
proprietate privată a U.A.T Municipiul Târgu Secuiesc, în favoarea „Serviciului Public Local 
Târgu Secuiesc”, 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a licitației 
publice deschise și constituirea comisiei de licitație pentru valorificarea, prin vânzare, a unor 
mijloacelor fixe, aparținând Municipiului Târgu Secuiesc, 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea “ Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al 
Municipiului Târgu Secuiesc pentru perioada 2021-2030”, 
7. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L  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, 
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8. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 154/2022 
privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ din municipiul 
Târgu Secuiesc, 

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

10. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr.108/2010 privind aprobarea 
criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri 
proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, în vederea construirii de locuinţe proprietate 
personală și desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia pentru analizarea cererilor 
de atribuire a terenurilor, 

11.  Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de prima înscriere în Cartea Funciară, în 
domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, a  străzii Grădinii, situat în municipiul Târgu Secuiesc 

12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării  unui  apartament situat în Municipiul Târgu 
Secuiesc, strada Bethlen Gábor nr.23 bl.7 Sc.B.ap.10. 

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

             Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu încă  3 (trei) proiecte de hotărâre și 
anume:  

- Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect “ Reducerea 
riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Municipal Târgu Secuiesc”,  prin Planul Național de 
Redresare și Reziliență , Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta: 12 – Sănătate, 
Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.4. Echipamente și 
materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale,  

-           Proiect de hotărâre cu privire la încheierea protocolului de colaborare între  Ministerul Muncii și 
Solidarității Sociale și UAT  municipiul Târgu Secuiesc, privind implementarea proiectului ,, HUB DE 
SERVICII MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963, 

-            Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 71/2022 
privind aprobarea devizului general, a cererii de finațare și participarea în Programul Național de 
Investiții ”Anghel Saligny” a proiectului “ Înființarea, extinderea și modernizarea rețelei inteligente de 
distribuție a gazelor naturale  în Municipiul Târgu Secuiesc și satul aparținător Lunga “. 

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

 
A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 

 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu 

Secuiesc  pe anul 2022, 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al 

municipiului  Târgu Secuiesc pe trimestrul III/2022, 
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării masei lemnose pe picior 

provenind din fondul forestier proprietatea municipiului Târgu SEcuiesc, prin licitaţie publică, 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plata a materialului lemnos, 

proprietate privată a U.A.T Municipiul Târgu Secuiesc, în favoarea „Serviciului Public Local Târgu 
Secuiesc”, 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a licitației 
publice deschise și constituirea comisiei de licitație pentru valorificarea, prin vânzare, a unor 
mijloacelor fixe, aparținând Municipiului Târgu Secuiesc, 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea “ Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al 
Municipiului Târgu Secuiesc pentru perioada 2021-2030”, 

7. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L  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, 
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8. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 154/2022 privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de 
învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc, 

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

10. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr.108/2010 
privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate privind atribuirea în folosinţă 
gratuită a unor terenuri proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, în vederea construirii de 
locuinţe proprietate personală și desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia 
pentru analizarea cererilor de atribuire a terenurilor, 

11.  Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de prima înscriere în 
Cartea Funciară, în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, a  străzii Grădinii, situat în 
municipiul Târgu Secuiesc 

12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării  unui  apartament situat în 
Municipiul Târgu Secuiesc, strada Bethlen Gábor nr.23 bl.7 Sc.B.ap.10. 

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect “ 
Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Municipal Târgu Secuiesc”,  prin Planul 
Național de Redresare și Reziliență , Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta: 12 
– Sănătate, Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.4. 
Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale,  

14.      Proiect de hotărâre cu privire la încheierea protocolului de colaborare între  Ministerul 
Muncii și Solidarității Sociale și UAT  municipiul Târgu Secuiesc, privind implementarea 
proiectului ,, HUB DE SERVICII MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963, 

15.       Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
71/2022 privind aprobarea devizului general, a cererii de finațare și participarea în Programul 
Național de Investiții ”Anghel Saligny” a proiectului “ Înființarea, extinderea și modernizarea 
rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale  în Municipiul Târgu Secuiesc și satul aparținător 
Lunga “. 

 
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 
suma plătibilă pentru schimbarea becurilor de iluminat public, cu becuri LED, lucrări realizate prin 
intermediul proiectului finanțat de la AFM . Astfel la venituri se mai adaugă această sumă de 
604.000 lei. 

Președintele de ședință supune la vot modificările propuse, acesta fiind votată cu 14 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. 179/2022 privind rectificarea  bugetului 
general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2022, cu 14 voturi pentru . 

La  pct. 2 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 
III/2022.  

Domnul primar precizează că până luna septembrie al anului curent, veniturile propuse s-au 
realizat într-un procent de 62 %, iar cheltuielile propuse s-au realizat într-un procent de 48 %. 
Explică că plata sumelor rambursabule din proiectele UE vin foarte greu,așteptăm momentan circa 
6 milioane de lei, pentru  care sunt emise facturi.   
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După care, nefiind alte 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 III/2022,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 180/2022 
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc pe 
trimestrul III/2022,  cu 15 voturi pentru și 1 vot de abținere – dl.consilier Czipa Lóránd Szabolcs 
(din care 2 voturi electronice). 

La  pct. 3 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 Târgu Secuiesc, prin licitaţie publică. 

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 Târgu Secuiesc, prin licitaţie publică, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 181/2022 cu privire la aprobarea vânzării masei lemnose pe picior provenind din 
fondul forestier proprietatea municipiului Târgu Secuiesc, prin licitaţie publică,  cu 15 voturi pentru 
și 1 vot de abținere – dl.consilier Czipa Lóránd Szabolcs (din care 2 voturi electronice). 

La  pct.4 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea transmiterii fără plată a materialului lemnos, proprietate privată a U.A.T Municipiul 
Târgu Secuiesc, în favoarea „Serviciului Public Local Târgu Secuiesc”. Ținând cont de Hotărârea 
Consiliului Local nr. 96/2020 privind aprobarea înființării “Serviciului Public Local Târgu 
Secuiesc”, și  de faptul că acest material este folosit de instituția subordonată consiliului local, 
urmează să fie transmis fără plată în favoarea  „Serviciului Public Local Târgu Secuiesc” pentru 
asigurarea bunei funcționări pe timp de iarnă al acestui serviciu. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plata a materialului lemnos, proprietate privată a U.A.T 
Municipiul Târgu Secuiesc, în favoarea „Serviciului Public Local Târgu Secuiesc”, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 182/2022 privind aprobarea transmiterii fără plată a materialului 
lemnos, proprietate privată a U.A.T Municipiul Târgu Secuiesc, în favoarea „Serviciului Public 
Local Târgu Secuiesc”, cu 16 voturi pentru (din care 2 voturi electronice). 

La  pct. 5 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Regulamentului de desfășurare a licitației publice deschise și constituirea comisiei de 
licitație pentru valorificarea, prin vânzare, a unor mijloacelor fixe, aparținând Municipiului Târgu 
Secuiesc. Domnul primar precizează faptul că prin proiectul de hotărâre se propune vânzarea prin 
licitație publică deschisă cu strigare a unor mijloacelor fixe, aflate în stare de nefuncționare, 
degradare și casare, aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Secuiesc. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a licitației publice deschise și 
constituirea comisiei de licitație pentru valorificarea, prin vânzare, a unor mijloacelor fixe, 
aparținând Municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 183/2022 
privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a licitației publice deschise și constituirea 
comisiei de licitație pentru valorificarea, prin vânzare, a unor mijloacelor fixe, aparținând 
Municipiului Târgu Secuiesc, cu 16 voturi pentru (din care 2 voturi electronice). 

Între timp, soseșete în sala de ședință, domnul consilier local, Nagy Babos Tamás. 
La  pct.6 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 

aprobarea “ Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Târgu Secuiesc pentru 
perioada 2021-2030”.  

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea “ Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Târgu 
Secuiesc pentru perioada 2021-2030”, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 184/2022 
privind aprobarea“ Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Târgu Secuiesc pentru 
perioada 2021-2030”, cu 17 voturi pentru (din care 2 voturi electronice). 

La  pct.7  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
revocarea H.C.L  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 
potrivit sesizării prefecturii.  
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Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 

hotărâre privind revocarea H.C.L  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, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 185/2022 privind 
revocarea H.C.L  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 2 voturi electronice). 

La  pct.8  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre cu privire 
la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 154/2022 privind numirea 
reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu 
Secuiesc, având în vedere adresa nr. 22277/31.10.2022 formulată de către direcțiunea Liceului 
Tehnologic “Gábor Áron” Târgu Secuiesc prin care solicită modificarea H.C.L. nr. 154/2022, art. 9 
privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ din 
municipiul Târgu Secuiesc. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre  cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 154/2022 privind 
numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ din municipiul 
Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 186/2022 cu privire la modificarea și 
completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 154/2022 privind numirea reprezentanţilor în Consiliul 
de Administraţie al unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc, cu 17 voturi pentru (din 
care 2 voturi electronice). 

La  pct.9  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea 
locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în Municipiul Târgu Secuiesc, domnul primar 
reamintind consilierii despre faptul că s-a aprobat inițial un proiect în acest sens, ce trebuia transmis 
ministerului de resort, spre avizare. 

 Astfel, instituția noastră a transmis Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu 
Secuiesc 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 Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și 
Administrației, iar Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin adresa nr. 
115074/12.10.2022 a comunicat avizul favorabil privind criteriile pentru stabilirea ordinii de 
prioritate îm soluționarea cererilor de locuință și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate 
închirierii, în municipiul Târgu Secuiesc, sub rezerva efectuării unor modificări și completări. 

Ținând cont de recomandările făcute de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, propunem spre dezbatere și adoptarea Consiliului local al Municipiului Târgu 
Secuiesc, proiectul de hotărâre privind criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea 
cererilor de locuință 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 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. 187/2022 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 2 voturi electronice). 

La  pct.10  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre cu privire 
la modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr.108/2010 privind aprobarea criteriilor pentru 
stabilirea ordinii de prioritate privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri proprietatea 
privată a municipiului Târgu Secuiesc, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală și 
desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia pentru analizarea cererilor de 
atribuire a terenurilor,la propunerea arhitectului șef.  

Prin H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 108/2010 au fost aprobate criteriile pentru stabilirea ordinii 
de prioritate privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri proprietatea privată a 
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municipiului Târgu Secuiesc, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală și desemnarea 
a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia pentru analizarea cererilor de atribuire a 
terenurilor.  Conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, care la ANEXA Nr. 2: DEFINIREA unor termeni de specialitate utilizaţi în 
cuprinsul legii prevede la pct. 10.2 următoarele: ”emiterea autorizaţiei de construire în baza unui 
contract de comodat/locaţiune se poate face numai pentru construcţii cu caracter provizoriu şi 
acordul expres al proprietarului de drept”. Luând în considerare prevederile pct. 10.1 Dreptul 
asupra construcţiei şi/sau terenului care conferă titularului dreptul de a obţine, potrivit legii, din 
partea autorităţii competente autorizaţia de construire/desfiinţare: 1. dreptul real principal: drept de 
proprietate, drept de administrare, drept de concesiune având ca obiect terenuri aflate în domeniul 
public sau privat al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, uz, uzufruct, superficie, servitute, 
se impune modificarea H.C.L. nr. 108/2010, în sensul că, cu beneficiarii terenurilor atribuite în mod 
gratuit Municipiul Târgu Secuiesc să încheie contract de superficie și nu contract de comodat. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr.108/2010 privind 
aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate privind atribuirea în folosinţă gratuită a 
unor terenuri proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, în vederea construirii de locuinţe 
proprietate personală și desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia pentru 
analizarea cererilor de atribuire a terenurilor, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
188/2022 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr.108/2010 privind aprobarea 
criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri 
proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, în vederea construirii de locuinţe proprietate 
personală și desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia pentru analizarea 
cererilor de atribuire a terenurilor, cu 16 voturi pentru (din care 2 voturi electronice). Doamna 
Domokos Fejér Melinda nevotând la această ordine de zi, pentru conflict de interes personal. 

La  pct.11  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, a  străzii Grădinii, situat în municipiul Târgu Secuiesc. 

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, a  străzii Grădinii, situat în municipiul Târgu 
Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 189/2022 privind însușirea documentației 
cadastrale de prima înscriere în Cartea Funciară, în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, 
a  străzii Grădinii, situat în municipiul Târgu Secuiesc, cu 17 voturi pentru (din care 2 voturi 
electronice). 

  La  pct.12  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre cu privire 
la aprobarea repartizării  unui  apartament situat în Municipiul Târgu Secuiesc, strada Bethlen 
Gábor nr.23, bl.7, Sc.B.,ap.10. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea repartizării  unui  apartament situat în Municipiul Târgu Secuiesc, 
strada Bethlen Gábor nr.23, bl.7, Sc.B.,ap.10., Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
190/2022 cu privire la aprobarea repartizării  unui  apartament situat în Municipiul Târgu Secuiesc, 
strada Bethlen Gábor nr.23, bl.7, Sc.B.,ap.10,  cu 17 voturi pentru (din care 2 voturi electronice). 

La  pct.13  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect “ Reducerea riscului de infecții nosocomiale 
în Spitalul Municipal Târgu Secuiesc”,  prin Planul Național de Redresare și Reziliență , Pilonul V: 
Sănătate și reziliență instituțională, Componenta: 12 – Sănătate, Investiția 2. Dezvoltarea 
infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate 
reducerii riscului de infecții nosocomiale. Obiectivul specific nr. 1 Prevenirea infecțiilor 
nosocomiale, prin dezvoltarea și implementarea de sisteme integrate de igienă și dezinfecție la 
nivelul tuturor secțiilor și compartimentelor din unitatea sanitară solicitantă;  Obiectivul specific nr. 
2 Creșterea capacității de identificare a micro-organismelor și de efectuare a antibiogramelor, prin 
dotarea laboratorului de analize de microbiologie cu echipamente performante de analiză și 
diagnoză. Obiectivele sunt în concordanta cu obiectivele Investiției 2. Dezvoltarea infrastructurii 
spitalicești publice respectiv ale Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate 
reducerii riscului de infecții nosocomiale.  
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Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 

hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect “ Reducerea riscului de 
infecții nosocomiale în Spitalul Municipal Târgu Secuiesc”,  prin Planul Național de Redresare și 
Reziliență , Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta: 12 – Sănătate, Investiția 2. 
Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale 
destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
191/2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect “ Reducerea riscului de 
infecții nosocomiale în Spitalul Municipal Târgu Secuiesc”,  prin Planul Național de Redresare și 
Reziliență , Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta: 12 – Sănătate, Investiția 2. 
Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale 
destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, cu 15 voturi pentru. 

La  pct.14  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre cu privire 
la încheierea protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT  
municipiul Târgu Secuiesc, privind implementarea proiectului ,, HUB DE SERVICII MMSS – SII 
MMSS”, Cod MySmis 130963. 

 Ministerul Muncii și Solidarității Sociale va asigura la nivelul UAT mun. Târgu 
Secuiesc:crearea platformei informatice E-asistență socială;dotarea serviciilor publice de asistență 
socială cu echipamente informatice necesare pentru utilizarea platformei informatice E-asistență 
socială;furnizarea de servicii de digitizare a dosarelor beneficiarilor de servicii sociale, în vederea 
constituirii dosarelor electronice ale acestora;constituirea registrului electronic național al 
beneficiarilor de servicii sociale;posibilitatea accesării electronice a dosarului personal de asistență 
socială;posibilitatea accesării electronice a măsurilor de sprijin de care pot beneficia sau la care 
aceștia au dreptul;optimizarea fluxului de depunere a documentelor și de soluționare a solicitărilor 
în vederea obținerii beneficiilor în domeniul asistenței sociale;raportarea electronică a datelor din 
anchetele sociale obținute din culegerea prin terminale mobile (tablete).Având în vedere importanța 
deosebită a acestei activități, fiecare dintre furnizorii acreditați de servicii sociale care 
administrează servicii sociale licentiate cu care Ministerul Muncii și Solidarității Sociale va trebui 
să încheie un protocol de colaborare, și va trebui să nominalizeze cel puțin o persoană responsabilă 
din structura serviciilor sociale, care să colaboreze cu operatorul economic, în vederea desfășurării 
activității de digitizare. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la încheierea protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității 
Sociale și UAT  municipiul Târgu Secuiesc, privind implementarea proiectului ,, HUB DE 
SERVICII MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea 
nr. 192/2022 cu privire la încheierea protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și 
Solidarității Sociale și UAT  municipiul Târgu Secuiesc, privind implementarea proiectului ,, HUB 
DE SERVICII MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963, cu 15 voturi pentru.  

La  pct.15  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 71/2022 privind aprobarea devizului 
general, a cererii de finațare și participarea în Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” a 
proiectului “ Înființarea, extinderea și modernizarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor 
naturale  în Municipiul Târgu Secuiesc și satul aparținător Lunga “, astfel este necesar includerea în 
hotărârea deja adoptată, a faptului  că municipalitatea va suporta cofinanțarea obiectivului de 
investiții de mai sus.  

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 71/2022 privind 
aprobarea devizului general, a cererii de finațare și participarea în Programul Național de Investiții 
”Anghel Saligny” a proiectului “ Înființarea, extinderea și modernizarea rețelei inteligente de 
distribuție a gazelor naturale  în Municipiul Târgu Secuiesc și satul aparținător Lunga “, Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr.193/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 71/2022 privind aprobarea devizului general, a cererii de finațare și 
participarea în Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” a proiectului “ Înființarea, 
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extinderea și modernizarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale  în Municipiul Târgu 
Secuiesc și satul aparținător Lunga “, cu 15 voturi pentru. 

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

 
   La punctul B a luat cuvântul domnul consilier local Ilyes Botond, care întreabă pe domnul 

primar dacă este adevărat sau nu zvonurile despre închiderea Sălii Polivalente și ale Patinoarului 
artificial , datorată cheltuielilor mari . 

Domnul primar, Bokor Tiberiu, luând cuvântul afirmă că municipiul nu are de gând să închidă 
aceste instituții, în bugetl local până la finele anului sunt incluse și acoperite  sumele necesare 
pentru plata utilităților.  

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 


