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P R O C E S   V E R B A L   NR. 9/2022 
 
 

Încheiat astăzi, 27 mai 2022, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului local al 
municipiului Târgu Secuiesc, desfăşurată online cu ajutorul aplicației Whatsapp, cu invitarea 
reprezentanților mass media pentru a asigura publicitatea ședinței. 

Convocarea consilierilor şi a invitaţilor s-a făcut de către domnul primar, cu Dispoziţia 
nr. 191/2022. 

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, s-au logat în grupul online” Consiliul local Târgu Secuiesc” 

creat cu ajutorul aplicației whatsapp 15 consilieri: Szilveszter Szabolcs, Dávid Sándor, Bejan 
András, Gáspár Zsolt, Szigethy Kálmán, Papp Gyöngyike, Molnár Lajos Zoltán, Ilyés Botond, 
Czipa Lóránd-Szabolcs, , Szasz Szabolcs Csaba, Biszak László István, Kiss Levente Csaba, 
Hegedüs Ferenc, şi Szabó István,  Nagy-Babos Tamás. Lukács László a votat prealabil prin e-mail, 
neputând loga la ora convocată la aplicația Whatsapp. 

Lipsește nemotivat consilierul  Balazs Jozsef Attila. 
De asemenea în grupul ”Consiliul local Târgu Secuiesc” mai sunt prezenți:  domnul 

primar Bokor Tiberiu, Tóth Csilla Enikő secretarul general al municipiului, reprezentanții mass 
media, şefii de compartimente. 
                Având în vedere faptul că domnul Lukács László a votat prealabil prin e-mail, neputând 
loga la ora convocată la aplicația Whatsapp, se impune alegerea unui președinte de ședința pentru 
ședința din data de 27 mai 2022.  Domnul Szigethy Kálmán propune alegerea domnului consilier 
local, Dr.Szilveszter Szabolcs. Supus la vot propunerea făcută de către domnul Szigethy, acesta este 
acceptată cu 14 voturi pentru, consilier în cauză nevotând, Consiliul Local al municipiului Târgu 
Secuiesc adoptând  astfel Hotârârea nr. 76/2022 privind alegerea președintelui de şedinţă. 
                  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 modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 74/2022 cu privire la 
aprobarea depunerii proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii grădiniţei cu program 
prelungit „MANOCSKA” din Municipiul Târgu Secuiesc” în vederea finanţării prin Planul 
Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C5 – Valul Renovării, Operaţiunea B.2: 
Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 73/2022, cu privire 
la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul „Creşterea eficienţei energetice a clădirii grădiniţei cu program prelungit 
„MANOCSKA” din Municipiul Târgu Secuiesc” în vederea finanţării prin Planul Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă, Componenta C5 – Valul Renovării, Operaţiunea B.2: Renovarea energetică 
moderată sau aprofundată a clădirilor publice, 
3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetică 
moderată a clădirii de locuințe sociale din  Municipiul Târgu Secuiesc” pentru a accesa 
fondurile europene nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul 
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apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, componenta 5 — Valul 
renovării, axa 1 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale 
multifamiliale, operațiunea A.3 — Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor 
rezidențiale multifamiliale. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetică 
moderată a clădirii Primăriei municipiului Târgu Secuiesc” pentru a accesa fondurile europene 
nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – 
Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: 
Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice,  
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetică 
moderată a Liceului Teoretic Nagy Mózes din municipiul Târgu Secuiesc, corpurile C1 și C2” 
pentru a accesa fondurile europene nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență  
în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1,  PNRR/2022/C5/B.2.2/1, Componenta 5 – 
Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri 
publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a rezidentiale 
multifamiliale. 
6.    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,  

   7.         Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al  municipiului  
Târgu Secuiesc pe trimestrul I/2022. 

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 
modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 74/2022 cu privire la aprobarea depunerii proiectului 
„Creşterea eficienţei energetice a clădirii grădiniţei cu program prelungit „MANOCSKA” din 
Municipiul Târgu Secuiesc” în vederea finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, 
Componenta C5 – Valul Renovării, Operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau 
aprofundată a clădirilor publice.  

         Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 74/2022 cu privire la aprobarea 
depunerii proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii grădiniţei cu program prelungit 
„MANOCSKA” din Municipiul Târgu Secuiesc” în vederea finanţării prin Planul Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă, Componenta C5 – Valul Renovării, Operaţiunea B.2: Renovarea 
energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 77/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 74/2022 cu 
privire la aprobarea depunerii proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii 
grădiniţei cu program prelungit „MANOCSKA” din Municipiul Târgu Secuiesc” în vederea 
finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C5 – Valul 
Renovării, Operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor 
publice, cu 16 voturi pentru.  
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        La pct. 2 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 73/2022, cu privire la aprobarea Documentației de 
avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creşterea 
eficienţei energetice a clădirii grădiniţei cu program prelungit „MANOCSKA” din Municipiul 
Târgu Secuiesc” în vederea finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 
C5 – Valul Renovării, Operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a 
clădirilor publice. 
             Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 73/2022, cu privire la aprobarea 
Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul „Creşterea eficienţei energetice a clădirii grădiniţei cu program prelungit 
„MANOCSKA” din Municipiul Târgu Secuiesc” în vederea finanţării prin Planul Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă, Componenta C5 – Valul Renovării, Operaţiunea B.2: Renovarea energetică 
moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
78/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 73/2022, cu privire la aprobarea 
Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul „Creşterea eficienţei energetice a clădirii grădiniţei cu program prelungit 
„MANOCSKA” din Municipiul Târgu Secuiesc” în vederea finanţării prin Planul Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă, Componenta C5 – Valul Renovării, Operaţiunea B.2: Renovarea 
energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, cu 16 voturi pentru.  
         La pct. 3 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetică moderată a clădirii de locuințe sociale din  
Municipiul Târgu Secuiesc” pentru a accesa fondurile europene nerambursabile prin Planul 
Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, 
PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 1 — Schema de granturi pentru 
eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3 — Renovarea 
energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetică moderată a clădirii de 
locuințe sociale din  Municipiul Târgu Secuiesc” pentru a accesa fondurile europene 
nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 1 — 
Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, 
operațiunea A.3 — Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale 
multifamiliale, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 79/2022 privind aprobarea 
depunerii proiectului „Renovarea energetică moderată a clădirii de locuințe sociale din  
Municipiul Târgu Secuiesc” pentru a accesa fondurile europene nerambursabile prin Planul 
Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, 
PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 1 — Schema de granturi 
pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3 
— Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, 
cu 16 voturi pentru. 
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   La pct. 4 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 

aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetică moderată a clădirii Primăriei municipiului 
Târgu Secuiesc” pentru a accesa fondurile europene nerambursabile prin Planul Național de 
Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, 
PNRR/2022/C5/B.2.2/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru 
eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică 
moderată sau aprofundată a clădirilor publice. 
        Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetică moderată a clădirii 
Primăriei municipiului Târgu Secuiesc” pentru a accesa fondurile europene nerambursabile prin 
Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, 
PNRR/2022/C5/B.2.2/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru 
eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată 
sau aprofundată a clădirilor publice, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 80/2022 privind 
aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetică moderată a clădirii Primăriei 
municipiului Târgu Secuiesc” pentru a accesa fondurile europene nerambursabile prin Planul 
Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, 
PNRR/2022/C5/B.2.2/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru 
eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică 
moderată sau aprofundată a clădirilor publice, cu 16 voturi pentru.  
           La pct.5 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetică moderată a Liceului Teoretic Nagy Mózes 
din municipiul Târgu Secuiesc, corpurile C1 și C2” pentru a accesa fondurile europene 
nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență  în cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1,  PNRR/2022/C5/B.2.2/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – 
Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: 
Renovarea energetică moderată sau aprofundată a rezidentiale multifamiliale. 
         Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetică moderată a Liceului 
Teoretic Nagy Mózes din municipiul Târgu Secuiesc, corpurile C1 și C2” pentru a accesa fondurile 
europene nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență  în cadrul apelului de 
proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1,  PNRR/2022/C5/B.2.2/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 
2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: 
Renovarea energetică moderată sau aprofundată a rezidentiale multifamiliale, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 81/2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea 
energetică moderată a Liceului Teoretic Nagy Mózes din municipiul Târgu Secuiesc, 
corpurile C1 și C2” pentru a accesa fondurile europene nerambursabile prin Planul Național 
de Redresare și Reziliență  în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1,  
PNRR/2022/C5/B.2.2/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru 
eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică 
moderată sau aprofundată a rezidentiale multifamiliale, cu 16 voturi pentru. 
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  La pct.6 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
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 
publice ale Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabile pe anul 2022, Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr. 82/2022 privind 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 16 voturi pentru. 

  La pct.7 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 
I/2022. Domnul Ilyés Botond solicită explicații mai în detaliu în legătură cu proiectul de hotărâre.  
Domnul Szilveszter Szabolcs exolicpă faptul că este vorba de contul d eexecuție trimestrială al 
bugetului local, ce trebuie predate la sfârșitul lunii mai. Municipiul Târgu Secuiesc a realizat 
veniturile preconizate până acum,  în procent de 87%. 

Nefiind alte  propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al  municipiului  Târgu 
Secuiesc pe trimestrul I/2022, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 83/2022 privind 
aprobarea contului de execuţie a bugetului general al  municipiului  Târgu Secuiesc pe 
trimestrul I/2022, cu 14 voturi pentru și 2 voturi împotriva (Ilyés Botond, Czipa Lóránd-
Szabolcs).  

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

 
 
          PREŞEDINTE                       SECRETAR GENERAL                   
       Dr.Szilveszter Szabolcs                                    Tóth Csilla Enikő 
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