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P R O C E S   V E R B A L   NR. 6/2022 
 

Încheiat astăzi, 28 aprilie 2022, cu ocazia şedinţei ordinare 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. 153/2022. 

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 15 consilieri: Dávid 

Sándor, Gáspár Zsolt, 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, , Beján András, Szigethy Kálmán și Lukács László. 

Consilierii Nagy Babos Tamás și Papp Gyöngyike au votat 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 
Procesului verbal nr. 5/2022, supus la vot, procesul verbal nr. 5/2022 a fost  aprobat cu 15 voturi 
pentru. 

Având în vedere că mandatul președintelui de ședință a expirat, dra. Secretar general 
propune alegerea unui nou președinte. În acest sens dl. Dávid Sándor propune ca președinte de 
şedinţă pe domnul Lukács László. Supus la vot, propunerea a fost acceptată cu 14 voturi pentru, 
consilierul în cauză nu a votat. Hotârârea supusă la vot, aceasta a fost adoptată  cu 15 voturi pentru,  
Consiliul local  adoptând Hotărârea nr.58 /2022 privind alegerea  președintelui de ședință. 

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 bilanțul contabil și a contului de profit și 

pierderi pe anul 2021, precum și al raportului de audit ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE 
TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 
nr. 53/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare 
cu plată a autovehiculelor aflate pe domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc 

4. 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 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea STATUTULUI  Municipiului Târgu Secuiesc 
6. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea taxei  pentru ocuparea domeniului public, 

cu ocazia organizării “Zilelor sportive KSE 2022” 
7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea listei manifestărilor culturale şi sportive în 

aer liber care se vor desfășura în municipiul Târgu Secuiesc în anul 2022 
8. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii “ Liceului Teologic Reformat” din 

Târgu Secuiesc , în “Liceul Teologic Reformat dr.Csiha Kálmán” 
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9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Tabelului nominal cu ordinea de prioritate 
a cererilor de locuinţe, valabil pe perioada 1 aprilie 2022 – 31 decembrie 2022 

10. Proiect de hotărâre cu privire aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile 
sociale acordate la nivelul municipiului Târgu Secuiesc pentru anul 2022 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea  statului de funcţii al Spitalului municipal 
Târgu Secuiesc, valabil de la 1 martie 2022 

12. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de 
amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire teren în două loturi, situat în 
extravilanul municipiului Târgu Secuiesc 

B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Informare despre activitatea Asociaţiei pentru Protecţia Animalelor „Benji” 
2. Înrebări și interpelări 

Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu încă un proiect de hotărâre cu 
privire la 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 unanimitate de voturi. 
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 bilanțul contabil și a contului de profit și 

pierderi pe anul 2021, precum și al raportului de audit ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE 
TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 
nr. 53/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare 
cu plată a autovehiculelor aflate pe domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc 

4. 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 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea STATUTULUI  Municipiului Târgu Secuiesc 
6. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea taxei  pentru ocuparea domeniului public, 

cu ocazia organizării “Zilelor sportive KSE 2022” 
7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea listei manifestărilor culturale şi sportive 

în aer liber care se vor desfășura în municipiul Târgu Secuiesc în anul 2022 
8. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii “ Liceului Teologic Reformat” 

din Târgu Secuiesc , în “Liceul Teologic Reformat dr.Csiha Kálmán” 
9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Tabelului nominal cu ordinea de 

prioritate a cererilor de locuinţe, valabil pe perioada 1 aprilie 2022 – 31 decembrie 2022 
10. Proiect de hotărâre cu privire aprobarea Planului anual de acţiune privind 

serviciile sociale acordate la nivelul municipiului Târgu Secuiesc pentru anul 2022 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea  statului de funcţii al Spitalului municipal 

Târgu Secuiesc, valabil de la 1 martie 2022 
12. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de 

amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire teren în două loturi, situat în 
extravilanul municipiului Târgu Secuiesc 

13. Proiect de hotărâre cu privire la 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 “. 

B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Informare despre activitatea Asociaţiei pentru Protecţia Animalelor „Benji” 
2. Înrebări și interpelări 

Supus la vot proiectul ordinii de zi a fost votat cu 15 voturi pentru. 
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. 
            Nefiind 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. 59/2022 privind rectificarea  bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2022, cu 17 voturi pentru. (2 voturi exprimate electronic). 

La pct. 2 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea bilanțul contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2021, precum și al raportului de 
audit 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 bilanțul contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2021, 
precum și al raportului de audit ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 60/2022 privind aprobarea bilanțul contabil și a 
contului de profit și pierderi pe anul 2021, precum și al raportului de audit ale S.C. PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L, cu 12 voturi pentru (din care 2 vouturi exprimate 
electronic) și 4 voturi împotrivă (Ilyés Botond, Czipa Lóránd Szabolcs, Szabó István, Balázs 
József Attila). 

La pct. 3 înscris pe ordinea de zi, domnul viceprimar, prezintă proiectul de hotărâre 
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 53/2017 privind aprobarea 
Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor 
aflate pe domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc. 

 Domnul primar arată că la ședința comisiei pentru economie s-a propus ca gratuitatea 
pentru locurile de parcare să fie acordată cu condiția achitării la zi a impozitelor și taxelor locale, 
care se va dovedi cu certificat de atestare fiscală și propune va proiectul să fie adoptat cu această 
modificare. 

Supus la vot modificarea a fost probată cu 15 voturi pentru. 
          Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 

proiectul de hotărâre modificat privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
53/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu 
plată a autovehiculelor aflate pe domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 61/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 53/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi 
parcare cu plată a autovehiculelor aflate pe domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, cu 9 
voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Ilyés Botond, Czipa Lóránd Szabolcs, Szabó István, Balázs 
József Attila, Hegedüs Ferenc, Kiss Levente Csaba) 

La pct. 4 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul 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. 

            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
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 
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publice ale Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabile pe anul 2022, Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr. 62/2022 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, cu 17 
voturi pentru. (2 voturi exprimate electronic). 

La pct. 5 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea STATUTULUI  Municipiului Târgu Secuiesc. 

            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind aprobarea STATUTULUI  Municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 63/2022 privind aprobarea STATUTULUI  Municipiului Târgu 
Secuiesc, cu 17 voturi pentru. (2 voturi exprimate electronic). 

La pct. 6 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre cu 
privire la stabilirea taxei  pentru ocuparea domeniului public, cu ocazia organizării “Zilelor sportive 
KSE 2022”. 

            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre cu privire la stabilirea taxei  pentru ocuparea domeniului public, cu ocazia organizării 
“Zilelor sportive KSE 2022”, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 64/2022 cu privire la 
stabilirea taxei  pentru ocuparea domeniului public, cu ocazia organizării “Zilelor sportive KSE 
2022”, cu 17 voturi pentru. (2 voturi exprimate electronic). 

La pct. 7 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre cu 
privire la aprobarea listei manifestărilor culturale şi sportive în aer liber care se vor desfășura în 
municipiul Târgu Secuiesc în anul 2022. 

         Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea listei manifestărilor culturale şi sportive în aer liber care se vor 
desfășura în municipiul Târgu Secuiesc în anul 2022, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea 
nr. 65/2022 cu privire la aprobarea listei manifestărilor culturale şi sportive în aer liber care se vor 
desfășura în municipiul Târgu Secuiesc în anul 2022, cu 17 voturi pentru. (2 voturi exprimate 
electronic). 

La pct. 8 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
schimbarea denumirii “ Liceului Teologic Reformat” din Târgu Secuiesc , în “Liceul Teologic 
Reformat dr.Csiha Kálmán”. 

            Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind schimbarea denumirii “ Liceului Teologic Reformat” din Târgu Secuiesc , în 
“Liceul Teologic Reformat dr.Csiha Kálmán”, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
66/2022 privind schimbarea denumirii “ Liceului Teologic Reformat” din Târgu Secuiesc , în 
“Liceul Teologic Reformat dr.Csiha Kálmán”, cu 17 voturi pentru. (2 voturi exprimate electronic). 

La pct. 9 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre cu 
privire la aprobarea Tabelului nominal cu ordinea de prioritate a cererilor de locuinţe, valabil pe 
perioada 1 aprilie 2022 – 31 decembrie 2022. 

           Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre, cu privire la aprobarea Tabelului nominal cu ordinea de prioritate a cererilor de 
locuinţe, valabil pe perioada 1 aprilie 2022 – 31 decembrie 2022, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 67/2022 cu privire la aprobarea Tabelului nominal cu ordinea de prioritate a 
cererilor de locuinţe, valabil pe perioada 1 aprilie 2022 – 31 decembrie 2022, cu 17 voturi pentru. 
(2 voturi exprimate electronic).. 

La pct. 10 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre cu 
privire aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul 
municipiului Târgu Secuiesc pentru anul 2022. 
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         Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul 
municipiului Târgu Secuiesc pentru anul 2022,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
68/2022 cu privire aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul 
municipiului Târgu Secuiesc pentru anul 2022, cu 17 voturi pentru. (2 voturi exprimate electronic). 

La pct. 11 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea  statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, valabil de la 1 martie 2022. 

         Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea  statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, valabil de la 
1 martie 2022,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 69/2022 privind aprobarea  statului 
de funcţii al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, valabil de la 1 martie 2022, cu 17 voturi pentru. 
(2 voturi exprimate electronic). 

La pct. 12 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 două loturi, situat în extravilanul municipiului Târgu Secuiesc. 

Dl. Balázs József Atila întreabă dacă în sentința civilă se referă în mod expres pe terenul 
din proiectul de hotărâre. 

Dra Tóth Csilla Enikő, secretar general, arată că terenul respectiv a fost ofertat și acceptat 
prin proces, astfel sentința civilă se referă la acest teren. 

         Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și 
delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire teren în două loturi, situat în extravilanul 
municipiului Târgu Secuiesc,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 70/2022 privind 
însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere 
de dezlipire teren în două loturi, situat în extravilanul municipiului Târgu Secuiesc, cu 17 voturi 
pentru. (2 voturi exprimate electronic). 

La pct. 13 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre cu 
privire la 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 “. 

         Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la 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. 71/2022 cu privire la 
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 15 
voturi pentru. 

Se trece la pct. B. 1. Informare despre activitatea Asociaţiei pentru Protecţia Animalelor 
„Benji” în cadrul căruia dl. Forró Béla prezintă bilanțul și cheltuielile efectuate pentru anul 2021. 

Pe marginea informării au luat cuvântul: 
Dl. Primar arată că dacă comunele nu vor să încheie contract pentru plata taxei lunare ar 

trebui ca prețul pentru capturarea unui câine să fie diferențiat. Astfel dacă pentru capturarea unui 
câine taxa este de 500 de lei, cei care nu au contract încheiat să achite 700 lei /câine capturat. 

Dl. Forró Béla arată că, pentru a putea lucra eficient este nevoie să știe în mod exact ce 
surse de venit are deoarece există zilnic mai multe solicitări pentru capturarea câinilor. 
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Dl. Primar arată că în acest caz cei care au contract încheiat să aibă prioritate iar cei fără 
contract să aștepte până le vine rândul. 

Dl. Kiss Levente Csaba arată că ar fi bine de știut ce sumă se cheltuie în mod exact pentru 
mâncare și pentru activitățile medicale veterinare pentru un câine capturat. 

Dl. Hegedűs Ferenc arată că el este dispus să ofere și sponzorizare pentru asociație dacă 
capturează câinele existent de câteva zile în jurul hotelului Atrium. 

Dl. Balázs József Atila arată că există un câine și pe str. Fortyogó care ar trebui capturat 
deoarece este destul de agresiv cu bicicliștii care trec prin zonă. 

Dl. Forró Béla arată că are cunoștiință despre această situație, încearcă să captureze 
câinele respectiv de 4 zile însă până la ora actuală nu a reușit. 

Dl. Czipa Lóránd Szabolcs întreabă dacă cheltuielile efectuate cu alimentația și 
activitățile medicale veterinare  pentru un câine ar putea fi reduse dacă s-ar plăti pentru publicitate 
sau anunțuri că există câini care ar putea fi adoptați. 

Dl. Forró Béla arată că numărul câinilor capturați și adoptați este foarte mic, el face 
anunțuri în acest sens pe rețelele de socializare, dar sunt puține persoane interesate să adopte. 

 La pct. B.2. Înrebări și interpelări au luat cuvântul consilierii : 
Dl. Ilyés Botond arată că dorește câteva informații despre #KEZDI instalat de curând în 

centrul orașului. Arată că ideea instalației este bună însă nu este de acord cu locul unde a fost 
montată . Crede că ar arăta mai bine în apropierea magazinului Kaufland la marginea orașului, 
deoarece centrul orașului este și așa destul de aglomerat. Întreabă cât a costat respectiva instalație și 
dacă este montat doar temporar în centru urmând ca locul final să fie în alt loc. 

Dl. Balázs József Attila arată că în zona străzii Fortyogó există un miros de nesuportat din 
cauză că de undeva curge apa de canalizare, problemă care ar trebui rezolvată urgent. De asemenea 
întreabă dacă în zona străzii Cernatului se va reabilita parcările existente în spatele blocurilor. Ar 
trebui rezolvată și problema parcării în curtea Spitalului municipal deoarece este de neconceput să 
nu fie lăsate să intre mașinile care transportă bolnavi gravi sau vârstnici. 

Dl. Czipa Lóránd Szabolcs arată că tarifele la apă potabilă și canalizare au crescut cu 
40%., deși consiliul local din Târgu Secuiesc nu a votat această creștere, totuși nu au putut 
împiedica majorarea tarifelor. Arată că ar fi mai bine pentru oraș dacă ar ieși din această asociație. 
Întreabă în acest context ce avantaj are orașul să rămână membru în această asociație. 

Dl. Primar arată că ideea montării #KEZDI provine de la dl. Viceprimar, el a fost cel care 
s-a ocupat de respectiva instalație. Domnul Viceprimar a consultat cu tinerii absolvenți în domeniul 
construcției înainte de montare. În toate orașele mari instalația este montată în centrul orașului, pe el 
nu îl deranjează și este de părere că în scurt timp după montare a devenit popular în rândul tinerilor 
și copiilor. În ceea ce privește mirosul în zona Fortyogó arată că a discutat cu dl. Papp Lajos, 
reprezentantul Gospodăriei Comunale SA pentru identificarea sursei, deoarece se pare că acesta nu 
provine de la ape reziduale de canalizare. Pentru  reabilitarea parcărilor din zona străzii Cernatului a 
fost depus un proiect în cadrul programului Anghel Saligny, dacă nu va fi declarat câștigător vor 
rezolva problema din bugetul local. A discutat cu conducerea Spitalului municipal pentru a rezolva 
situația parcărilor și s-au înțeles că vor delimita o parte din parcare unde vor da acces mașinilor care 
transportă bolnavi gravi. Nici el nu era de acord cu creșterea cu 40% tarifelor la apă potabilă și 
canalizare, consideră că o majorare de 15-20% ar fi fost de ajuns. Ieșirea din asociație este practic 
imposibil, la ora actuală toate comunele ar dori să intre în asociație deoarece toate proiectele 
europene se pot depune doar pentru aglomerări de 100.000 de locuitori. Mai mult, agentul economic 
care transportă și produce apa potabilă trebuie să aibă toate acreditările necesare în acest sens. Dacă 
Gospodăria Comunală SA va respecta promisiunea, 3,5% din tariful pentru apă și canalizare va intra 
într-un cont separat destinat lucrărilor de investiții ceea ce va fi un lucru bun. În final arată că mai 
sunt 2 săptămâni din faza autorecenzării și roagă locuitorii să completeze formularele de recenzare, 
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există și recenzori care ajută cu această completare. Este foarte important deoarece numeroase 
proiecte sunt legate de numărul de locuitori existenți în oraș. Ar trebui ca min. 40% dintre locuitori 
să se înregistreze on-line deoarece în faza următoare s-ar putea ca recenzorii să nu facă față cu 
registrarea tuturor locuitorilor. 

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

 
 
          PREŞEDINTE                         SECRETAR GENERAL                   
        Lukács László                                               Tóth Csilla Enikő 


