
1 
 

                               
 
 
 
 
 
 

P R O C E S   V E R B A L   NR. 23/2022 
 

Încheiat astăzi, 15 decembrie 2022, cu ocazia şedinţei extraordinare 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. 469 /12.12.2022 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 12 consilieri: Beján 

András, Szász Szabolcs Csaba, Szilveszter Szabolcs, Balázs József Attila., Domokos - Fejér 
Melinda , Gáspár Zsolt , Papp Gyöngyike,  Lukács László, Biszak László István, Ilyés Botond, 
Dávid Sándor,  Nagy Babos Tamás    

În număr de 4 (patru) consilieri locali,  respectiv: Czipa Lóránd- Szabolcs, Szabó István 
Kiss Levente - Csaba și  Szigethy Kálmán au votat electronic, prin e-mail. 

Lipsește nemotivat domnul consilier local, Molnár Lajos - Zoltán. 
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. 22/2022 și care au fost  aprobat cu 12 voturi pentru. 

Dra secretar general amintește consilierii locali că mandatul domnului președinte, 
Molnár Lajos - Zoltán a expirat și de faptul că este necesar alegerea unui nou președinte pentru 3 
luni. Se propune de către fracțiunea UDMR, pentru această  funcție,  domnul Lukács László. 

Supus la vot, propunerea este acceptată cu 12 voturi pentru,  Consiliul Local adoptând 
astfel Hotărârea nr.194/2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, în persoana domnului  
consilier local Lukács László,  pentru o perioadă de 3 luni. 

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 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
64/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Sitului Industrial  “ IFET 
” din municipiul Târgu Secuiesc 

3.   Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 118/2017 
privind aprobarea modelului contractelor de mandat al administratorilor S.C. PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului de specialitate privind analiza 
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fundamentării modificării nivelului tarifului de depozitare propus de S.C. ECO BIHOR S.R.L. 
pentru activitatea de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor reziduale și reziduurilor prestată în 
cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor-Leț  

5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 1/10.06.2013, aprobat prin aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local  nr.76/2013 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 130/2022 cu 
privire la alocarea unei sume din bugetul local al Municipiului Târgu Secuiesc pentru finanțarea 
programelor sportive, sezon competițional 2022 -2023, bazate pe prevederile Legii educației fizice 
și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare  

7. Proiect de hotărâre privind modificarea 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 “ 
8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului 
Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zonă 
Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna 
9. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și 
delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire teren în trei loturi, situat în câmpia Bota 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii unității de învățământ din  
Grădinița cu Progam Normal Nr.2, structură arondată Liceului Teologic Reformat “ dr.Csiha 
Kálmán “, în  Grădinița cu Progam Normal “Bóbita “ 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii unității de învățământ din  
Grădinița cu Progam Prelungit Nr.3, structură arondată  Grădiniței cu Program Prelungit “ 
Manócska “, în  Grădinița cu Progam Prelungit “Bambi “ 
12. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea repartizării unui apartament cu două camere, prin 
schimb ,din strada Abatorului nr.57,Sc.B., ap.4 

13. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea repartizării unui apartament cu trei camere, prin 
schimb, din strada Abatorului nr.57, Sc.B., ap.2. 

 
       Comisia economică și juridică a decis scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre cu 
privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64/2015 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare al Sitului Industrial  “ IFET ” din municipiul Târgu Secuiesc pentru ca 
inițiatorul împreună cu conducerea societății să completeze textual cu propunerile făcute până la 
următoarea ședință, iar concomitant cu această propunere, domnul primar propune suplimentarea 
ordinii de zi cu încă 1 (un) proiect de hotărâre și anume: proiect de hotărâre privind acordarea 
avizului consultativ pentru atribuirea titlului de Colegiu național unităţii de învăţământ 
preuniversitar Liceul Teoretic “ Nagy Mózes “  Târgu Secuiesc. 

Supus la vot propunerile de modificare ale ordinii de zi au fost acceptate 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 rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu 
Secuiesc  pe anul 2022, 

2.   Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 118/2017 
privind aprobarea modelului contractelor de mandat al administratorilor S.C. PARCURI 
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INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., 
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului de specialitate privind analiza 

fundamentării modificării nivelului tarifului de depozitare propus de S.C. ECO BIHOR S.R.L. 
pentru activitatea de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor reziduale și reziduurilor prestată în 
cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor-Leț , 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 1/10.06.2013, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local  nr.76/2013, 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 130/2022 cu 
privire la alocarea unei sume din bugetul local al Municipiului Târgu Secuiesc pentru finanțarea 
programelor sportive, sezon competițional 2022 -2023, bazate pe prevederile Legii educației fizice 
și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare , 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea 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 “, 

7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 
Municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna, 

8. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de 
amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire teren în trei loturi, situat în 
câmpia Bota, 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii unității de învățământ 
din  Grădinița cu Progam Normal Nr.2, structură arondată Liceului Teologic Reformat “ dr.Csiha 
Kálmán “, în  Grădinița cu Progam Normal “Bóbita “, 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii unității de învățământ 
din  Grădinița cu Progam Prelungit Nr.3, structură arondată  Grădiniței cu Program Prelungit “ 
Manócska “, în  Grădinița cu Progam Prelungit “Bambi “, 

11. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea repartizării unui apartament cu două 
camere, prin schimb ,din strada Abatorului nr.57,Sc.B., ap.4, 

12. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea repartizării unui apartament cu trei 
camere, prin schimb, din strada Abatorului nr.57, Sc.B., ap.2, 

13.    Proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ pentru atribuirea titlului 
de Colegiu național unităţii de învăţământ preuniversitar Liceul Teoretic “ Nagy Mózes “  Târgu 
Secuiesc. 

 
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 primită astăzi de către Consiliul Județean Covasna, respectiv 69.000 lei, astfel la venituri se 
mai adaugă această sumă . 

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. 195/2022 privind rectificarea bugetului general 
al municipiului  Târgu Secuiesc pe anul 2022, cu 12 voturi pentru . 



4 
 

La  pct. 2 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 118/2017 privind aprobarea modelului contractelor de 
mandat al administratorilor S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. care 
invită pe domnul Fejer Aron, directorul S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC 
S.R.L. să dea explicații cu privire la necesitatea majorării salariilor membrilor CIA. Domnul Fejer 
Aron explică faptul că s-au majorat veniturile societății cu 35% față de anul trecut, iar salariul 
minim brut pe economie s-a majorat, dânsul a propus o majorare de 15% a salariilor membrilor 
CIA.  

După care, nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 118/2017 privind 
aprobarea modelului contractelor de mandat al administratorilor S.C. PARCURI INDUSTRIALE 
TÂRGU-SECUIESC S.R.L., Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 196/2022  privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 118/2017 privind aprobarea modelului contractelor de 
mandat al administratorilor S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., cu 13 
voturi pentru,  1 vot de abținere – dl.consilier Czipa Lóránd Szabolcs și 2 (două ) voturi împotriva –
domnii consilieri Ilyés Botond și Balázs József Attila  (din care 4 voturi electronice). 

La  pct. 3 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre pentru 
aprobarea Raportului de specialitate privind analiza fundamentării modificării nivelului tarifului de 
depozitare propus de S.C. ECO BIHOR S.R.L. pentru activitatea de eliminare, prin depozitare, a 
deșeurilor reziduale și reziduurilor prestată în cadrul Centrului de Management Integrat al 
Deșeurilor-Leț .În ultima perioadă au intervenit mai multe modificări legislative fundamentale  prin 
adoptarea O.U.G. nr.133/2022 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 92/2021 privind 
regimul deşeurilor, a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, precum și prin 
abrogarea Ordinului ANRS nr.109/2007 și aprobarea Ordinul Autorității Naționale de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 640/2022 privind aprobarea 
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de 
salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a 
taxelor de salubrizare. În același timp aceste acte normative abordează o altă modalitate de aprobare 
a tarifelor, la care trebuie să se conformeze toți operatorii de salubrizare. 

Pe baza cantităților efective intrate în depozit, respectiv 45.036 tone de deșeuri, se  
preconizează o creștere ușoară pentru următoarele 12 luni. La justificarea modificărilor se are în 
vedere: creșterea indicelor prețurilor de consum pentru servicii în perioada octombrie 2021- 
septembrie 2022, valoarea prețului energiei electrice, a combustibilului și al lubrifianților.  

S-a luat în considerare și faptul că, valoarea redevenței trebuie actualizată în fiecare an cu 
indicele prețurilor de consum. Valoarea ICP pentru perioada octombrie 2021 - septembrie 2022 a 
fost utilizată pentru indexarea redevenței datorate de operatorul S.C. Eco Bihor S.R.L. Consiliului 
Județean Covasna, conform art. 11 alin. (7) din contractul de delegare, redevența datorată anual 
crescând astfel de la 783.864 lei la 843.045,89 lei.La partea de cheltuieli se propune o creștere de 
13,68 %. Această creștere nu depășește nivelul indicelor prețurilor de consum, în perioada 
octombrie 2021 - septembrie 2022. Conform Raportului prin care s-a analizat din punct de vedere 
tehnic și economic, în baza art. 28^8 alin. (4), (5) și (6) din Legea serviciului de salubrizare a 
localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicitarea 
operatorului aceasta este fundamentată, justificată, și sunt îndeplinite cerințele legale și se propune 
majorarea tarifului de depozitare la prețul de 127,11 lei/tonă, plus T.V.A., fiind o creștere care este 
aproape de nivelului ratei inflației. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre pentru aprobarea Raportului de specialitate privind analiza fundamentării modificării 
nivelului tarifului de depozitare propus de S.C. ECO BIHOR S.R.L. pentru activitatea de eliminare, 
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prin depozitare, a deșeurilor reziduale și reziduurilor prestată în cadrul Centrului de Management 
Integrat al Deșeurilor-Leț,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 197 /2022 pentru 
aprobarea Raportului de specialitate privind analiza fundamentării modificării nivelului tarifului de 
depozitare propus de S.C. ECO BIHOR S.R.L. pentru activitatea de eliminare, prin depozitare, a 
deșeurilor reziduale și reziduurilor prestată în cadrul Centrului de Management Integrat al 
Deșeurilor-Leț, cu 14 voturi pentru și 2 voturi împotriva  – domnul consilier local Czipa Lóránd 
Szabolcs și domnul consilier local Balázs Attila József (din care 4 voturi electronice). 

La  pct.4 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 1/10.06.2013, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local  nr.76/2013. Domnul primar 
propune modificarea conținutului proiectului hotărârii, ca urmare a retransmiterii noului model al 
actului adițional de către operator ca urmare a creșterii salariului minim pe economie, modificare 
aprobată și de către comisia de specialitate. Astfel tarifele de salubrizare ce cuprinde colectarea, 
transportul şi depozitarea deşeurilor precolectate de utilizatorii persoane fizice si juridice sunt cele 
prezentate în proiectul actului adițional nr.13/1/2022. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr. 1/10.06.2013, aprobat prin aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local  nr.76/2013, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 198/2022 privind modificarea și 
completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 
1/10.06.2013, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local  nr.76/2013, cu 12 voturi pentru . 

La  pct. 5 înscris pe ordinea de zi, domnul viceprimar, prezintă proiectul de hotărâre pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 130/2022 cu privire la alocarea unei sume din bugetul 
local al Municipiului Târgu Secuiesc pentru finanțarea programelor sportive, sezon competițional 
2022 -2023, bazate pe prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 130/2022 cu privire la alocarea unei 
sume din bugetul local al Municipiului Târgu Secuiesc pentru finanțarea programelor sportive, 
sezon competițional 2022 -2023, bazate pe prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 
69/2000, cu modificările și completările ulterioare , Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
199/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 130/2022 cu privire la alocarea unei 
sume din bugetul local al Municipiului Târgu Secuiesc pentru finanțarea programelor sportive, 
sezon competițional 2022 -2023, bazate pe prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 
69/2000, cu modificările și completările ulterioare, cu 16 voturi pentru (din care 4 voturi 
electronice). 

La  pct.6 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea 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 “. Propunerea de actualizare a devizului 
general pentru obiectivul de investiții menționat mai sus este justificată de necesitatea asigurării 
sustenabilității costurilor legate de execuția acestora în raport cu prețurile reale ale pieții (manopera, 
transport, materii prime) la nivelul anului 2022, având în vedere că devizul general inițial s-a 
întocmit funcție de prețurile existente în cursul anului 2020. 
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Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea 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. 200/2022 privind modificarea 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, cu 16 voturi 
pentru (din care 4 voturi electronice). 

La  pct.7  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală 
a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zonă Metropolitană Târgu 
Secuiesc-Covasna, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 201/2022 privind acordarea unui 
mandat special reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna, cu 16 voturi pentru (din 
care 4 voturi electronice). 

La  pct.8  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere 
de dezlipire teren în trei loturi, situat în câmpia Bota, necesar pentru a depune un proiect pentru 
amplasarea unui parc de panouri fotovoltaice și eoliene.  

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre  cu privire la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de 
amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire teren în trei loturi, situat în 
câmpia Bota, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 202/2022 privind însuşirea 
documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de 
dezlipire teren în trei loturi, situat în câmpia Bota,  cu 16 voturi pentru (din care 4 voturi 
electronice). 

La  pct.9  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea schimbării denumirii unității de învățământ din  Grădinița cu Progam Normal Nr.2, 
structură arondată Liceului Teologic Reformat “ dr.Csiha Kálmán “, în  Grădinița cu Progam 
Normal “Bóbita “. Motivarea propunerii constă în următoarele: Liceul Reformat din Târgu Secuiesc  
era singura instituție liceală fără nume în municipiul Târgu Secuiesc, până la data adoptării  HCL 
nr.66/2022 privind schimbarea denumirii “ Liceului Teologic Reformat” din Târgu Secuiesc , în 
“Liceul Teologic Reformat dr. Csiha Kálmán”., iar Grădinița cu Progam Normal nr.2, structură 
arondată Liceului Teologic Reformat “ dr.Csiha Kálmán “, printre puținele unități de învățământ  
preșcolare fără nume din oraș și județ.   Pentru  Grădinița cu Progam Normal nr.2 nu au fost făcute 
demersuri pentru obținerea unei denumiri, pentru că mai întâi trebuia schimbat numele liceului de 
care aparține unitatea de învățământ preșcolar, ca structură.  Consiliul educatorilor și a  părințiilor 
au propus ca grădinița să poartă numele de “Bóbita “, pentru a ieși din anonimat.   

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii unității de învățământ din  Grădinița cu Progam 
Normal Nr.2, structură arondată Liceului Teologic Reformat “ dr.Csiha Kálmán “, în  Grădinița cu 
Progam Normal “Bóbita “, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 203/2022 privind 
aprobarea schimbării denumirii unității de învățământ din  Grădinița cu Progam Normal Nr.2, 
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structură arondată Liceului Teologic Reformat “ dr.Csiha Kálmán “, în  Grădinița cu Progam 
Normal “Bóbita “, cu 16 voturi pentru (din care 4 voturi electronice). 

La  pct.10  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea schimbării denumirii unității de învățământ din  Grădinița cu Progam Prelungit Nr.3, 
structură arondată  Grădiniței cu Program Prelungit “ Manócska “, în  Grădinița cu Progam 
Prelungit “Bambi “. Motivarea propunerii constă în următoarele: Grădinița cu Progam Prelungit  
nr.3, structură arondată Grădiniței cu Program Prelungit “ Manócska “ este printre puținele unități 
de învățământ  preșcolare fără nume din oraș și județ. Consiliul de administrație  a propus ca 
grădinița să poartă numele de “Bambi “, pentru a ieși din anonimat.   

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii unității de învățământ din  Grădinița cu Progam 
Prelungit Nr.3, structură arondată  Grădiniței cu Program Prelungit “ Manócska “, în  Grădinița cu 
Progam Prelungit “Bambi “,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr.204/2022 privind 
aprobarea schimbării denumirii unității de învățământ din  Grădinița cu Progam Prelungit Nr.3, 
structură arondată  Grădiniței cu Program Prelungit “ Manócska “, în  Grădinița cu Progam 
Prelungit “Bambi “,  cu 16 voturi pentru (din care 4 voturi electronice). 

La  pct.11  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre cu privire la  
aprobarea repartizării unui apartament cu două camere, prin schimb ,din strada Abatorului 
nr.57,Sc.B., ap.4.  

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la  aprobarea repartizării unui apartament cu două camere, prin schimb ,din 
strada Abatorului nr.57,Sc.B., ap.4,Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 205/2022 cu 
privire la  aprobarea repartizării unui apartament cu două camere, prin schimb ,din strada 
Abatorului nr.57,Sc.B., ap.4, cu 16 voturi pentru (din care 4 voturi electronice).  

  La  pct.12  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre cu privire 
la aprobarea repartizării unui apartament cu trei camere, prin schimb, din strada Abatorului nr.57, 
Sc.B., ap.2. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea repartizării unui apartament cu trei camere, prin schimb, din strada 
Abatorului nr.57, Sc.B., ap.2, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 206/2022 cu privire la 
aprobarea repartizării unui apartament cu trei camere, prin schimb, din strada Abatorului nr.57, 
Sc.B., ap.2., cu 16 voturi pentru (din care 4 voturi electronice). 

La  pct.13  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
acordarea avizului consultativ pentru atribuirea titlului de Colegiu național unităţii de învăţământ 
preuniversitar Liceul Teoretic “ Nagy Mózes “  Târgu Secuiesc. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind acordarea avizului consultativ pentru atribuirea titlului de Colegiu național unităţii 
de învăţământ preuniversitar Liceul Teoretic “ Nagy Mózes “  Târgu Secuiesc, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 207/2022 privind acordarea avizului consultativ pentru atribuirea 
titlului de Colegiu național unităţii de învăţământ preuniversitar Liceul Teoretic “ Nagy Mózes “  
Târgu Secuiesc, cu 12 voturi pentru.  

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

 
 

    PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                  SECRETAR GENERAL                   
Lukács László                                                               Tóth Csilla –Enikő 


