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P R O C E S   V E R B A L   NR. 5/2022 
 

Încheiat astăzi, 30 martie 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. 118/2022. 

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 17 consilieri: Dávid 

Sándor, Gáspár Zsolt, Papp Gyöngyike, Szabó István, Szász Szabolcs Csaba,  Szilveszter Szabolcs, 
Molnár Lajos – Zoltán, Kiss Levente, Ilyés Botond, Czipa Lóránd Szabolcs,  Hegedűs Ferenc,  
Biszak László István, Balázs József Attila, Nagy Babos Tamás, Beján András, Szigethy Kálmán și 
Lukács László. 

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 
Procesului verbal nr. 4/2022, supus la vot, procesul verbal nr. 4/2022 a fost  aprobat cu 17 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 unui studiu, precum și acordarea unui mandat 

special reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”,  

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2022 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, 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 
nr. 162/2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C.  
GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. - Sf. Gheorghe,  

5. Proiect de hotărâre privind  îndreptarea unei erori materiale strecurată în conținutul 
Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011 privind însușirea  documentației tehnice cadastrale de 
identificare și dezlipire , 

6. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
101/2017 privind aprobarea Regulamentului privind obligațiile și responsabilitățile ce revin 
persoanelor fizice  și juridice din municipiul TÂRGU SECUIESC pentru buna gospodărire și 
înfrumusețare a localității și protecția mediului precumși constatarea faptelor ce constituie 
contravenții,  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Târgu Secuiesc alocate pentru 
activități nonprofit de interes general , în baza Legii nr. 350/2005,  
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8. Proiect de hotărâre  pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și 
procedura de finanțare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii educației fizice și 
sportului nr. 69/2000,  cu modificările și completările ulterioare, 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiei de evaluare 
și selecționare a proiectelor finanțate din bugetul local al municipiului Târgu Secuiesc, în baza 
Legii nr. 350/2005 și în baza Legii nr. 69/2000, 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisie de 
contestație a proiectelor finanțate din bugetul local al municipiului Târgu Secuiesc în baza Legii nr. 
350/2005 și în baza Legii nr. 69/2000 

Supus la vot proiectul ordinii de zi a fost votat cu 17 voturi pentru. 
La pct. 1 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. 

            Nefiind 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. 21/2022 
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 178/2021 privind impozitele şi 
taxele locale pe anul 2022, cu 14 voturi pentru și 2 voturi împotrivă (Ilyés Botond și Czipa Lóránd 
Szabolcs) - (4 voturi exprimate electronic). 

La pct. 2 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor 
bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către 
contribuabili de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Târgu Secuiesc. 

Dl. Szabó István întreabă până la ce an se aplică retroactiv procedura de anulare. 
Dl primar răspunde la întrebare și arată că este vorba de obligații bugetare principale 

restante la data de 31.03.2020 inclusiv dar procedura se aplică și persoanelor care datorează sume 
de bani de mai mult de 10 ani la bugetul local cu condiția achitării  restanței /obligației de bază. 

            Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre privind instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii de anulare a 
accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, 
datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a Municipiului 
Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 22/2022 privind instituirea unor 
măsuri fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare 
principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de 
pe raza administrativ teritorială a Municipiului Târgu Secuiesc, cu 14 voturi pentru și 2 abțineri 
(Ilyés Botond și Czipa Lóránd Szabolcs). (4 voturi exprimate electronic). 

La pct. 3 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
numirea comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ privind achiziţiile publice pe anul 2022. 

            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind numirea comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ privind achiziţiile publice 
pe anul 2022, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 23/2022 privind numirea comisiilor 
pentru evaluarea ofertelor de preţ privind achiziţiile publice pe anul 2022, cu 16 voturi pentru (4 
voturi exprimate electronic). 

La pct. 4 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre cu 
privire la aprobarea vânzării masei lemnose pe picior provenind din fondul forestier proprietatea 
municipiului , prin licitaţie publică , precum și pentru populație  şi stabilirea preţului de pornire a 
licitaţiei. 
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            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării masei lemnose pe picior provenind din fondul forestier 
proprietatea municipiului , prin licitaţie publică , precum și pentru populație  şi stabilirea preţului 
de pornire a licitaţiei, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 24/2022 cu privire la 
aprobarea vânzării masei lemnose pe picior provenind din fondul forestier proprietatea 
municipiului , prin licitaţie publică , precum și pentru populație  şi stabilirea preţului de pornire a 
licitaţiei, cu 16 voturi pentru. (4 voturi exprimate electronic). 

La pct. 5 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea asocierii între Municipiul Târgu Secuiesc - în calitate de proprietar, Școala Gimnazială 
Molnár Józsiás - în calitate de titular al dreptului de administrare și Asociația de Părinți Step by 
step, în vederea construirii unei săli de educație fizică și sport, situat în municipiul Târgu Secuiesc, 
str. Nemere nr. 2. 

            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Târgu Secuiesc - în calitate de proprietar, 
Școala Gimnazială Molnár Józsiás - în calitate de titular al dreptului de administrare și Asociația 
de Părinți Step by step, în vederea construirii unei săli de educație fizică și sport, situat în 
municipiul Târgu Secuiesc, str. Nemere nr. 2, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
25/2022 privind aprobarea asocierii între Municipiul Târgu Secuiesc - în calitate de proprietar, 
Școala Gimnazială Molnár Józsiás - în calitate de titular al dreptului de administrare și Asociația 
de Părinți Step by step, în vederea construirii unei săli de educație fizică și sport, situat în 
municipiul Târgu Secuiesc, str. Nemere nr. 2, cu 16 voturi pentru. (4 voturi exprimate electronic). 

La pct. 6 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea raportului de activitate pentru anul 2021 ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-
SECUIESC S.R.L.. 

            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind aprobarea raportului de activitate pentru anul 2021 ale S.C. PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
26/2022 privind aprobarea raportului de activitate pentru anul 2021 ale S.C. PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., cu 14 voturi pentru și 2 voturi împotrivă (Ilyés 
Botond și Czipa Lóránd Szabolcs). (4 voturi exprimate electronic). 

La pct. 7 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea planului de administrare al Consiliului de Administrație al S.C. PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. pentru perioada 2021-2025. 

            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind aprobarea planului de administrare al Consiliului de Administrație al S.C. 
PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. pentru perioada 2021-2025, Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 27/2022 privind aprobarea planului de administrare al 
Consiliului de Administrație al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 
pentru perioada 2021-2025, cu 14 voturi pentru și 2 voturi împotrivă (Ilyés Botond și Czipa 
Lóránd Szabolcs). (4 voturi exprimate electronic). 

La pct. 8 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de cu privire la 
modificarea H.C.L. nr. 32/2016 privind aprobarea asocierii municipiului Târgu Secuiesc cu 
Asociaţia pentru Protecţia Animalelor „Benji” în vederea realizării  programului de gestionare a 
câinilor fără stăpân și a funcționării Adăpostului pentru câinii fără stăpân din municipiul Târgu 
Secuiesc. 

Dl. Szigethy Kálmán arată că, în proiectul de hotărâre este prevăzută a majorare de 20% 
însă Comisia pentru economie a aprobat majorarea cu 25% așa cum a fost formulată cererea inițială 
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al Asociaţiei pentru Protecţia Animalelor „Benji” și roagă consilierii să voteze hotărârea cu această 
modificare. 

Președintele de ședință supune la vot modificarea propusă, care a fost acceptată cu 12 
voturi pentru. 

Dl. Szabó István, arată că având în vedere faptul că este vorba de bani publici ar trebui 
ca reprezentantul asociației să prezinte un raport de activitate pentru anul precedent. 

Domnul primar arată că în fiecare lună decontul se depune împreună cu descrierea 
activității desfășurate, altfel nu se achită facture depusă, însă nu are nimic împotrivă ca la  ședința 
viitoare al consiliului  să fie invitat și reprezentantul asociației și să prezintă activitatea desfășurată. 

            Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre modificat cu privire la modificarea H.C.L. nr. 32/2016 privind aprobarea 
asocierii municipiului Târgu Secuiesc cu Asociaţia pentru Protecţia Animalelor „Benji” în vederea 
realizării  programului de gestionare a câinilor fără stăpân și a funcționării Adăpostului pentru 
câinii fără stăpân din municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
28/2022 cu privire la modificarea H.C.L. nr. 32/2016 privind aprobarea asocierii municipiului 
Târgu Secuiesc cu Asociaţia pentru Protecţia Animalelor „Benji” în vederea realizării  
programului de gestionare a câinilor fără stăpân și a funcționării Adăpostului pentru câinii fără 
stăpân din municipiul Târgu Secuiesc, cu 12 voturi pentru. 

La pct. 9 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public al Statului Român și 
administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură – Centrul Judeţean Covasna, în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc și în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc. 

           Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre, privind aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public al Statului 
Român și administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Covasna, în domeniul public al Municipiului 
Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr. 29/2022 privind aprobarea solicitării de trecere a unui imobil 
din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Covasna, în 
domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Târgu Secuiesc, cu 16 voturi pentru. (4 voturi exprimate electronic).. 

La pct. 10 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc în domeniul privat al municipiului 
Târgu Secuiesc, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, al unor imobile  aflate în administrarea 
Liceului Pedagogic Bod Péter. 

            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc în domeniul privat 
al municipiului Târgu Secuiesc, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, al unor imobile  aflate 
în administrarea Liceului Pedagogic Bod Péter,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
30/2022 privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc în domeniul privat al 
municipiului Târgu Secuiesc, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, al unor imobile  aflate în 
administrarea Liceului Pedagogic Bod Péter, cu 16 voturi pentru. (4 voturi exprimate electronic). 

La pct. 11 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea cuantumului  alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii serviciului social de zi 
”Cantină Socială” Târgu Secuiesc pe anul 2022. 
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            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind aprobarea cuantumului  alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii serviciului 
social de zi ”Cantină Socială” Târgu Secuiesc pe anul 2022, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 31/2022 privind aprobarea cuantumului  alocaţiei zilnice de hrană pentru 
beneficiarii serviciului social de zi ”Cantină Socială” Târgu Secuiesc pe anul 2022, cu 16 voturi 
pentru. (4 voturi exprimate electronic). 

La pct. 12 înscris pe ordinea de zi, domnul viceprimar, prezintă proiectul de hotărâre 
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.15/2020 privind aprobarea unor 
măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul municipiului Târgu 
Secuiesc. 
                Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.15/2020 privind 
aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul 
municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 32/2022 pentru 
modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.15/2020 privind aprobarea unor măsuri 
pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul municipiului Târgu Secuiesc, 
cu 16 voturi pentru. (4 voturi exprimate electronic). 

La pct. 13 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Centru de educație permanentă”, str. Libertății nr. 17, 
municipiul Târgu Secuiesc. 
                Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Centru de educație permanentă”, str. 
Libertății nr. 17, municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 33/2022 
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.15/2020 privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal „Centru de educație permanentă”, str. Libertății nr. 17, municipiul Târgu 
Secuiesc, cu 16 voturi pentru. (4 voturi exprimate electronic). 

La pct. 14 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
însușirea documentației cadastrale de prima înscriere în Cartea Funciară, în domeniul public al 
municipiului Târgu Secuiesc, al unor străzi situate în municipiul Târgu Secuiesc. 
                Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de prima înscriere în Cartea Funciară, în 
domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, al unor străzi situate în municipiul Târgu 
Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 34/2022 privind însușirea documentației 
cadastrale de prima înscriere în Cartea Funciară, în domeniul public al municipiului Târgu 
Secuiesc, al unor străzi situate în municipiul Târgu Secuiesc, cu 16 voturi pentru. (4 voturi 
exprimate electronic). 

La pct. 15 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre cu 
privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru anul 2022-2023 al unităţilor de 
învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc. 
                Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru anul 2022-2023 al 
unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 35/2022 cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru anul 
2022-2023 al unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc, cu 16 voturi pentru. 
(4 voturi exprimate electronic). 

La pct. 16 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea Hotărârii Consiliuluil Local  nr.1/2019  privind aprobarea salariilor de bază aferente 
funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în 
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cadrul aparatului de specialitate al  primarului  municipiului Târgu Secuiesc și din cadrul serviciilor 
publice din subordinea acestuia. 
                Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliuluil Local  nr.1/2019  privind aprobarea salariilor de 
bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, 
utilizate în cadrul aparatului de specialitate al  primarului  municipiului Târgu Secuiesc și din cadrul 
serviciilor publice din subordinea acestuia, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 36/2022 
privind modificarea Hotărârii Consiliuluil Local  nr.1/2019  privind aprobarea salariilor de bază 
aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate 
în cadrul aparatului de specialitate al  primarului  municipiului Târgu Secuiesc și din cadrul 
serviciilor publice din subordinea acestuia, cu 16 voturi pentru. (4 voturi exprimate electronic). 

La pct. 17 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre cu 
privire la aprobarea  organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi 
ale serviciilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc, valabil pe 
anul 2022. 
                Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea  organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al 
primarului şi ale serviciilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc, 
valabil pe anul 2022, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 37/2022 cu privire la aprobarea  
organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor 
publice subordonate Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc, valabil pe anul 2022, cu 16 
voturi pentru. (4 voturi exprimate electronic). 

La pct. 18 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
desemnarea  reprezentantanților Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc în  Comisia de 
evaluare a probei de interviu, pentru candidații la funcția vacantă de director adjunct la Liceul 
Tehnologic "Gábor Áron" - Târgu Secuiesc. 

Dl. Bejan András propune pe dl. Gáspár Zsolt ca membru și pe dl. Szigethy Kálmán ca 
supleant. 

Propunerea a fost acceptată cu câte 11 voturi, consilierii în cazuă nu au votat. 
                Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind desemnarea  reprezentantanților Consiliului Local al municipiului Târgu 
Secuiesc în  Comisia de evaluare a probei de interviu, pentru candidații la funcția vacantă de 
director adjunct la Liceul Tehnologic "Gábor Áron" - Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr. 38/2022 privind desemnarea  reprezentantanților Consiliului Local al 
municipiului Târgu Secuiesc în  Comisia de evaluare a probei de interviu, pentru candidații la 
funcția vacantă de director adjunct la Liceul Tehnologic "Gábor Áron" - Târgu Secuiesc, cu 14 
voturi pentru și 2 abțineri (Ilyés Botond și Czipa Lóránd Szabolcs),  (4 voturi exprimate electronic). 

La pct. 19 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 
IV/2021. 
                Nefiind 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 IV/2021, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 39/2022 privind aprobarea 
contului de execuţie a bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc pe trimestrul IV/2021, cu 
16 voturi pentru. (4 voturi exprimate electronic). 

La pct. 20 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2022. 
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Domnul primar arată că a intervenit o modificare față de materialul trimis și anume o 
sumă de 218.000 lei a fost alocată pentru investiții Spitalului municipal pentru achiziționarea de 
aparatură medicală. 

Supus la vot modificarea a fost acceptată cu 12 voturi pentru. 
                Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre modificat privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe 
anul 2022, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 40/2022 privind rectificarea  bugetului 
general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2022, cu 12 voturi pentru. 

La pct. 21 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64/2018 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA 
EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. 
SECUIESC – ȘCOALA CU CLASELE I-VIII TURÓCZI MÓZES şi a cheltuielilor legate de 
proiect. 
                Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64/2018 privind aprobarea proiectului 
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE 
MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – ȘCOALA CU CLASELE I-VIII TURÓCZI MÓZES şi a 
cheltuielilor legate de proiect, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 41/2022 pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64/2018 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA 
EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. 
SECUIESC – ȘCOALA CU CLASELE I-VIII TURÓCZI MÓZES şi a cheltuielilor legate de 
proiect, cu 16 voturi pentru. (4 voturi exprimate electronic). 

La pct. 22 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea  Hotărârii Consiliului Local nr.51/2019 privind aprobarea proiectului „EXTINDEREA 
ŞI DOTAREA INFRASTRUCTURII AMBULATORII ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC” şi 
a cheltuielilor legate de proiect. 
                Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea  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. 42/2022 privind modificarea  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. (4 
voturi exprimate electronic). 

La pct. 23 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 103/2017 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA 
EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. 
SECUIESC – SPITAL TG. SECUIESC, SECȚIA CHIRURGIE şi a cheltuielilor legate de proiect. 
                Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 103/2017 privind aprobarea proiectului 
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE 
MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – SPITAL TG. SECUIESC, SECȚIA CHIRURGIE şi a 
cheltuielilor legate de proiect, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 43/2022 pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 103/2017 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA 
EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. 
SECUIESC – SPITAL TG. SECUIESC, SECȚIA CHIRURGIE şi a cheltuielilor legate de proiect, 
cu 16 voturi pentru. (4 voturi exprimate electronic). 
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La pct. 24 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 66/2018 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA 
EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. 
SECUIESC - GRĂDINIŢA CSIPKERÓZSIKA şi a cheltuielilor legate de proiect. 
                Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 66/2018 privind aprobarea proiectului 
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE 
MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - GRĂDINIŢA CSIPKERÓZSIKA şi a cheltuielilor legate de 
proiect, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 44/2022 privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 66/2018 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI 
ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - 
GRĂDINIŢA CSIPKERÓZSIKA şi a cheltuielilor legate de proiect, cu 16 voturi pentru. (4 voturi 
exprimate electronic). 

La pct. 25 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea  Hotărârii Consiliului Local nr.19/2019 privind aprobarea proiectului 
„CONSTRUIREA ŞI ECHIPAREA UNEI INFRASTRUCTURI EDUCAŢIONALE PENTRU 
EDUCAŢIA TIMPURIE ANTEPREŞCOLARĂ - GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN 
MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC „ și a cheltuielilor legate de proiect. 
                Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local nr.19/2019 privind aprobarea proiectului 
„CONSTRUIREA ŞI ECHIPAREA UNEI INFRASTRUCTURI EDUCAŢIONALE PENTRU 
EDUCAŢIA TIMPURIE ANTEPREŞCOLARĂ - GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN 
MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC „ și a cheltuielilor legate de proiect, Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr. 45/2022 privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local nr.19/2019 privind 
aprobarea proiectului „CONSTRUIREA ŞI ECHIPAREA UNEI INFRASTRUCTURI 
EDUCAŢIONALE PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE ANTEPREŞCOLARĂ - GRĂDINIŢĂ CU 
PROGRAM PRELUNGIT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC „ și a cheltuielilor legate de 
proiect, cu 16 voturi pentru. (4 voturi exprimate electronic). 

La pct. 26 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea  Hotărârii Consiliului Local nr.19/2019 privind aprobarea proiectului 
„CONSTRUIREA ŞI ECHIPAREA UNEI INFRASTRUCTURI EDUCAŢIONALE PENTRU 
EDUCAŢIA TIMPURIE ANTEPREŞCOLARĂ - GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN 
MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC „ și a cheltuielilor legate de proiect. 
                Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local nr.19/2019 privind aprobarea proiectului 
„CONSTRUIREA ŞI ECHIPAREA UNEI INFRASTRUCTURI EDUCAŢIONALE PENTRU 
EDUCAŢIA TIMPURIE ANTEPREŞCOLARĂ - GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN 
MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC „ și a cheltuielilor legate de proiect, Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr. 46/2022 privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local nr.19/2019 privind 
aprobarea proiectului „CONSTRUIREA ŞI ECHIPAREA UNEI INFRASTRUCTURI 
EDUCAŢIONALE PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE ANTEPREŞCOLARĂ - GRĂDINIŢĂ CU 
PROGRAM PRELUNGIT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC „ și a cheltuielilor legate de 
proiect, cu 16 voturi pentru. (4 voturi exprimate electronic). 

La pct. 27 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 85/2018 privind aprobarea proiectului ‘’CREŞTEREA 
EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. 
SECUIESC - GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK ELEK’’ şi a cheltuielilor legate de proiect. 
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                Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 85/2018 privind aprobarea proiectului 
‘’CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE 
MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK ELEK’’ şi a cheltuielilor 
legate de proiect, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 47/2022 privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Local nr. 85/2018 privind aprobarea proiectului ‘’CREŞTEREA EFICIENŢEI 
ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC - 
GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK ELEK’’ şi a cheltuielilor legate de proiect, cu 16 voturi 
pentru. (4 voturi exprimate electronic). 

Se trece la pct. B, 1. Înrebări și interpelări unde au luat cuvântul consilierii: 
Dl. Szabó István arată că la fel ca în mun. Sfântu Gheorghe și în Târgu Secuiesc ar 

trebui interzisă circulația autovehiculelor școlilor de șoferi în anumite intervale de timp, mai ales 
dimineața și la prânz când circulația este prea mare. 

Domnul primar arată că a fost adoptată o hotărâre a consiliului local la Sfântu Gheorghe 
în acest sens dar după cum știe a fost revocată  aceea hotărâre datorită nemulțumirilor locuitorilor.  
La ora actuală există o restricție la circulație a autovehiculelor școlilor de șoferi dimineța între 
orele 8-8.30 și după masă între orele 16-16.30. Consiliul local trebuie să adopte o hotărâre în acest 
sens. Propune ca reprezentanții școlilor de șoferi să fie invitați la o, discuție de către Comisia de 
urbanism iar dacă se ajung la o înțelegere se poate adopta o hotărâre în acest sens. 

Dl. Szigethy Kálmán arată că autovehiculele serviciului de salubritate încurcă mai mult 
circulația în orele aglomerate decât autovehiculele școlilor de șoferi. 

Domnul primar arată că există o înțelegere cu societatea de salubritate ca în timpul școlii 
colectarea deșeurilor să înceapă după ora 8,30. 

Dl. Kiss Levente Csaba arată că ar fi bine să se reamenajeze poligonul pentru ca cei care 
urmează școlile de șoferi să învețe manevrele inițiale pe acest poligon și nu direct în cirulația pe 
drumurile publice. 

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 


