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P R O C E S   V E R B A L   NR. 3/2022 
 

Încheiat astăzi, 11 februarie 2022, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului 
local al municipiului Târgu Secuiesc, desfăşurată în sala de ședință a Primăriei municipiului Târgu 
Secuiesc. 

Convocarea consilierilor şi a invitaţilor s-a făcut de către domnul primar, cu Dispoziţia 
nr. 52/2022. 

Ordinea de zi a şedinţei a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor, prin publicaţii în limbile 
română și maghiară, afişate pe panoul de afişaj al Primăriei şi prin posturile locale de radio. 

Dra secretar general al municipiului face prezenţa şi constată următoarele: 
Din 17 consilieri convocaţi, sunt prezenţi fizic un număr total de 12 consilieri: Dávid 

Sándor, Gáspár Zsolt, Papp Gyöngyike, Szabó István, Hegedűs Ferenc, Szász Szabolcs Csaba,  
Szilveszter Szabolcs, Kiss Levente, Biszak László István, Beján András, Szigethy Kálmán, Lukács 
László. 

Având în vedere restricțiile stabilite prin Anexa nr.3 - "Măsuri pentru diminuarea 
impactului tipului de risc" din Hotararea Guvernului nr.171/2022 privind prelungirea stării de alertă 
pe teritoriul României începând cu data de 7 februarie  2022, precum şi stabilirea măsurilor care se 
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 5 
consilieri locali au semnalat faptul că vor vota prin mijloace electronice, astfel consilierii, Ilyés 
Botond, Balázs József Attila, Molnár Lajos – Zoltán, Nagy Babos Tamás și Czipa Lóránd Szabolcs 
au votat electronic prin e-mail și aplicația Whatsupp. 

De asemenea la şedinţă mai participă: domnul primar Bokor Tiberiu, Tóth Csilla Enikő 
secretarul general al municipiului, Dl. Zonda Balázs, directorul SC Gosp Com SRL, dl. Fejér Áron, 
directorul S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L, 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 verbal nr. 1/2022 și 2/2022, supus la vot, procesele verbale nr. 1 și 2/2022 au fost  
aprobate cu 12 voturi pentru. 

Se trece la prezentarea proiectului ordinii de zi de către domnul primar, Bokor Tiberiu. 
A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
1. Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2022 a excedentului anului precedent al 

bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc rezultat la  încheierea exercițiului bugetar pe anul 
2021 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităților finanțate integral  din venituri 
proprii pe lângă  Liceul Tehnologic „Gábor Áron” – Târgu Secuiesc 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităților  finanțate integral din venituri 
proprii  de pe lângă  Liceul Pedagogic „Bod Péter” - Grădinița cu program prelungit „Vackor „ – 
Târgu Secuiesc 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităților  finanțate integral din venituri 
proprii  de pe lângă  Liceul Tehnologic „Apor Péter” – Târgu Secuiesc 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităților  finanțate integral din venituri 
proprii  de pe lângă  Grădinița cu program prelungit „Manócska” – Târgu Secuiesc 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităților finanțate integral  din venituri 
proprii  de pe lângă  Liceul Teoretic „Nagy Mózes” – Târgu Secuiesc 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităților finanțate integral din venituri 
proprii  de pe lângă  Școala Gimnazială „Petőfi Sándor” – Târgu Secuiesc 
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităților integral finanțate din venituri 
proprii de pe lângă Școala Gimnazială „Turóczi Mózes”  – Târgu Secuiesc 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Târgu 
Secuiesc  pe anul 2022 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. GOSP-COM 
S.R.L , aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc nr.38/1995 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 
al S.C GOSP-COM S.R.L. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 
ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L 

Supus la vot proiectul ordinii de zi a fost votat cu 12 voturi pentru. 
La pct. 1 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 

utilizarea în anul 2022 a excedentului anului precedent al bugetului general al Municipiului Târgu 
Secuiesc rezultat la  încheierea exercițiului bugetar pe anul 2021. 

            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind utilizarea în anul 2022 a excedentului anului precedent al bugetului general al 
Municipiului Târgu Secuiesc rezultat la  încheierea exercițiului bugetar pe anul 2021, Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 9/2022 privind utilizarea în anul 2022 a excedentului anului 
precedent al bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc rezultat la  încheierea exercițiului 
bugetar pe anul 2021, cu 17 voturi pentru (5 voturi exprimate electronic). 

La pct. 2 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea activităților finanțate integral  din venituri proprii pe lângă  Liceul Tehnologic „Gábor 
Áron” – Târgu Secuiesc. 

            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind aprobarea activităților finanțate integral  din venituri proprii pe lângă  Liceul 
Tehnologic „Gábor Áron” – Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
10/2022 privind aprobarea activităților finanțate integral  din venituri proprii pe lângă  Liceul 
Tehnologic „Gábor Áron” – Târgu Secuiesc, cu 17 voturi pentru. (5 voturi exprimate electronic). 

La pct. 3 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea activităților  finanțate integral din venituri proprii  de pe lângă  Liceul Pedagogic „Bod 
Péter” - Grădinița cu program prelungit „Vackor „ – Târgu Secuiesc. 

            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind aprobarea activităților  finanțate integral din venituri proprii  de pe lângă  
Liceul Pedagogic „Bod Péter” - Grădinița cu program prelungit „Vackor „ – Târgu Secuiesc, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 11/2022 privind aprobarea activităților  finanțate 
integral din venituri proprii  de pe lângă  Liceul Pedagogic „Bod Péter” - Grădinița cu program 
prelungit „Vackor „ – Târgu Secuiesc, cu 17 voturi pentru. (5 voturi exprimate electronic). 

La pct. 4 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea activităților  finanțate integral din venituri proprii  de pe lângă  Liceul Tehnologic „Apor 
Péter” – Târgu Secuiesc. 

            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind aprobarea activităților  finanțate integral din venituri proprii  de pe lângă  
Liceul Tehnologic „Apor Péter” – Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
12/2022 privind aprobarea activităților  finanțate integral din venituri proprii  de pe lângă  Liceul 
Tehnologic „Apor Péter” – Târgu Secuiesc, cu 17 voturi pentru. (5 voturi exprimate electronic). 
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La pct. 5 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea activităților  finanțate integral din venituri proprii  de pe lângă  Grădinița cu program 
prelungit „Manócska” – Târgu Secuiesc. 

            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind aprobarea activităților  finanțate integral din venituri proprii  de pe lângă  
Grădinița cu program prelungit „Manócska” – Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 13/2022 privind aprobarea activităților  finanțate integral din venituri proprii  de pe 
lângă  Grădinița cu program prelungit „Manócska” – Târgu Secuiesc, cu 17 voturi pentru. (5 voturi 
exprimate electronic). 

La pct. 6 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea activităților finanțate integral  din venituri proprii  de pe lângă  Liceul Teoretic „Nagy 
Mózes” – Târgu Secuiesc. 

            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind aprobarea activităților finanțate integral  din venituri proprii  de pe lângă  
Liceul Teoretic „Nagy Mózes” – Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
14/2022 privind aprobarea activităților finanțate integral  din venituri proprii  de pe lângă  Liceul 
Teoretic „Nagy Mózes” – Târgu Secuiesc, cu 17 voturi pentru. (5 voturi exprimate electronic). 

La pct. 7 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea activităților finanțate integral din venituri proprii  de pe lângă  Școala Gimnazială „Petőfi 
Sándor” – Târgu Secuiesc. 

            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind aprobarea activităților finanțate integral din venituri proprii  de pe lângă  
Școala Gimnazială „Petőfi Sándor” – Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea 
nr. 15/2022 privind aprobarea activităților finanțate integral din venituri proprii  de pe lângă  
Școala Gimnazială „Petőfi Sándor” – Târgu Secuiesc, cu 17 voturi pentru. (5 voturi exprimate 
electronic). 

La pct. 8 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea activităților integral finanțate din venituri proprii de pe lângă Școala Gimnazială 
„Turóczi Mózes”  – Târgu Secuiesc. 

            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind aprobarea activităților integral finanțate din venituri proprii de pe lângă Școala 
Gimnazială „Turóczi Mózes”  – Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
16/2022 privind aprobarea activităților  finanțate integral din venituri proprii  de pe lângă  Liceul 
Pedagogic „Bod Péter” - Grădinița cu program prelungit „Vackor „ – Târgu Secuiesc, cu 17 voturi 
pentru. (5 voturi exprimate electronic). 

La pct. 9 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc  pe anul 2022. 

 În expunerea sa, domnul primar arată că proiectul pentru finanțarea renovării clădirii 
secției de boli interne ale spitalului municipal nu includea și refacerea pardoselii motiv pentru care 
propune ca de la capitolul de investiții suma de 130.000 lei să fie alocat în bugetul spitalului 
municipal. 

  Propunerea de modificare a fost acceptată cu 12 voturi pentru. 
  În continuare domnul primar arată că bugetul local pentru anul 2022 este de 98.311.710 

lei,  capitolul funcționare este de 41.154.790 lei,  secțiunea de dezvoltare este de 57.156.920 lei, 
semnificând o creștere de 41,86% , respectiv de 58,144 % față de anul 2021 .  
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           Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre, modificat , privind aprobarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc  pe 
anul 2022, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 17/2022 privind aprobarea bugetului 
general al municipiului Târgu Secuiesc  pe anul 2022, cu 12 voturi pentru. 

La pct. 10 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea Actului Constitutiv al S.C. GOSP-COM S.R.L , aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc 
nr.38/1995. 

            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. GOSP-COM S.R.L, aprobat prin H.C.L 
Târgu Secuiesc nr.38/1995, necesar pentru schimbarea componenței mebrilor AGA,  Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 18/2022 privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. 
GOSP-COM S.R.L, aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc nr.38/1995, cu 17 voturi pentru. (5 voturi 
exprimate electronic). 

La pct. 11 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C GOSP-COM S.R.L. 

            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C GOSP-COM 
S.R.L., Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 19/2022 privind aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C GOSP-COM S.R.L., cu 17 voturi pentru. (5 voturi 
exprimate electronic). 

La pct. 12 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE 
TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 

 Dl. Hegedűs Ferenc întreabă dacă venitul total realizat de agentul economic este de 
252.565 lei. 

Dl. Fejér Áron, directorul S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 
arată că suma de 252.565 lei era venitul realizat în anul 2021, pentru anul 2022 venitul total propus 
este de 311.897 lei. 

Dl. Hegedűs Ferenc întreabă cât este suma creanțelor restante și cum au de gând să 
recupereze această sumă. 

Dl. Fejér Áron arată că suma creanțelor restante este de cca. 262.000 lei și este datorată 
de către un singur agent economic. Există deja 2 hotărâri pentru executarea silită a creanței amintite 
iar o nouă cerere pentru executare silită urmează să se depună în zilele ce urmează. În cazul în care 
și în continuare se vor acumula restanțe are de gând să rezilieze contractul de închiriere cu agentul 
economic după o perioadă de 6 luni. 
                Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 ale S.C. PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
20/2022 privind aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 ale S.C. PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L, cu 13 voturi pentru și 4 abțineri. (Ilyés Botond, 
Balázs József Attila, Szabó István și Czipa Lóránd). (5 voturi exprimate electronic). 

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

 
 
          PREŞEDINTE                         SECRETAR GENERAL                   
     Papp Gyöngyike                                               Tóth Csilla Enikő 


