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P R O C E S   V E R B A L   NR. 1/2023 
 

Încheiat astăzi, 31 ianuarie 2023, cu ocazia şedinţei ordinare 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.32 /2023 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. 

Dra secretar general al municipiului face prezenţa şi constată următoarele: 
Din 17 consilieri convocaţi, sunt prezenţi fizic un număr total de 13 consilieri: Beján 

András, Szász Szabolcs Csaba, Szilveszter Szabolcs, Molnár Lajos – Zoltán, Kiss Levente, 
Szigethy Kálmán, Domokos - Fejér Melinda, Gáspár Zsolt , Papp Gyöngyike,   Lukács László,  
Biszak László István,  Dávid Sándor și  Nagy Babos Tamás. 

În număr de  (patru) consilieri locali,  respectiv: Ilyés Botond, Czipa Lóránd- Szabolcs, 
Szabó István și  Balázs József Attila au votat electronic, 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. 

 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 2023 a excedentului anilor precedent al 
bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc rezultat la  încheierea exercițiului bugetar pe anul 
2022 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului  Târgu 
Secuiesc  pe anul 2023 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al 
S.C. GOSP-COM S.R.L. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 ale 
S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 
211/2022 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2023 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul 
familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului  
municipiului Târgu Secuiesc și în cadrul serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al 
municipiului Târgu Secuiesc 

7. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică deschisă al unui imobil–
teren, proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc,  situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. 
Abatorului, nr.10 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea pregătirii proiectului „ Extinderea sistemului de 
canalizare menajeră a aglomerării Târgu Secuiesc  în aglomerările Ghelința și Ojdula” de către 
Operatorul Regional Gospodărie Comunală S.A., în vederea depunerii pentru finanțare prin Planul 
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Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – componenta 1 „Managementul apei” și aprobarea 
conectării aglomerărilor Ghelința și Ojdula la sistemul de canalizare menajeră (inclusiv la stația de 
epurare) al municipiului Târgu Secuiesc 

9. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.2/2019  cu privire 
la exprimarea acordului de principiu privind propunerea ofertei de vânzare a Complexului 
Fortyogo, stabilit conform  procesului- verbal nr.1/09.01.2019 a Comisiei pentru vânzarea spațiilor 
comerciale și prestări servicii din Târgu Secuiesc 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 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 

11. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2020 
privind aprobarea înființării Serviciului Public Local Târgu Secuiesc 

12. Proiect de hotărâre privind  însușirea documentației cadastrale și atestarea 
apartenenței la domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc a unei suprafeței de teren de 682  
mp, identificat prin C.F. nr. 32259-Tg. Secuiesc, în vederea actualizării informațiilor cadastrale ale 
imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară 

13. Proiect de hotărâre privind  însușirea documentației cadastrale și atestarea 
apartenenței la domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc a unei suprafețe masurate  de teren 
de 392 mp, identificat prin C.F. nr. 32250-Tg. Secuiesc ( C.F. vechi nr. 25 Tinoasa), nr. top. 65 , în 
vederea actualizării informațiilor cadastrale ale imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru 
şi carte funciară 

14. Proiect de hotărâre privind  însușirea documentației cadastrale și atestarea 
apartenenței la domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc a unei suprafeței de teren curți 
construcții de 586 mp, identificat prin C.F. nr. 32260-Tg. Secuiesc ( C.F. vechi nr. 25 Tinoasa), nr. 
top. 70/1 , în vederea actualizării informațiilor cadastrale ale imobilelor înscrise în sistemul  integrat 
de cadastru şi carte funciară 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în 
administrarea Biroului Executiv al Consiliului Popular al orașului Târgu Secuiesc , în domeniul 
public al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local al municipiului  Târgu 
Secuiesc, al imobilelor situate în Municipiul Târgu Secuiesc, strada Progresului 

16. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare 
şi alipire două parcele situate în municipiul Târgu Secuiesc, Curtea 10, nr. 2 

17. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare 
şi alipire două parcele situate în municipiul Târgu Secuiesc, strada Benedek Elek, nr. 3 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Parc Industrial nr. 
1”, str. Gării, nr.49A municipiul Târgu Secuiesc 

19. Proiect 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 

20. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes 
local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 
2023 

21. Proiect de hotărâre cu privire aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile 
sociale acordate la nivelul municipiului Târgu Secuiesc pentru anul 2023 
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22. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor autorităţii publice locale, 
care să facă parte din comisia de concurs/examen, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor 
pentru ocuparea funcţiei de director financiar-contabil la Spitalul municipal Târgu Secuiesc. 

23. Proiect de hotărâre privind numirea comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ 
privind achiziţiile publice pe anul 2023 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statelor de funcţii ale 
aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice ale Primăriei municipiului Târgu 
Secuiesc, valabile de la 1 ianuarie 2023 

B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Înrebări și interpelări 
  

      Domnul primar propune următoarele modificări ale ordinii de zi: 
a) suplimentarea ordinii de zi cu încă un proiect de hotărâre , respectiv proiect de hotărâre cu 

privire la aprobarea vânzării masei lemnose pe picior provenind din fondul forestier 
proprietatea municipiului Târgu Secuiesc, prin licitaţie publică , 

b) votarea primei și al doilea ordinii de zi la sfârșitul ședinței, pentru a aștepta și reprezentanții 
mass mediei. 

Supus la vot propunerea de modificare al ordinii de zi a fost acceptată cu 13 voturi 
pentru, astfel ordinea de zi se prezintă în felul următor: 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al 
S.C. GOSP-COM S.R.L. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 ale 
S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 
211/2022 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2023 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul 
familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului  
municipiului Târgu Secuiesc și în cadrul serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al 
municipiului Târgu Secuiesc 

5. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică deschisă al unui imobil–
teren, proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc,  situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. 
Abatorului, nr.10 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea pregătirii proiectului „ Extinderea sistemului de 
canalizare menajeră a aglomerării Târgu Secuiesc  în aglomerările Ghelința și Ojdula” de către 
Operatorul Regional Gospodărie Comunală S.A., în vederea depunerii pentru finanțare prin Planul 
Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – componenta 1 „Managementul apei” și aprobarea 
conectării aglomerărilor Ghelința și Ojdula la sistemul de canalizare menajeră (inclusiv la stația de 
epurare) al municipiului Târgu Secuiesc 

7. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.2/2019  cu privire 
la exprimarea acordului de principiu privind propunerea ofertei de vânzare a Complexului 
Fortyogo, stabilit conform  procesului- verbal nr.1/09.01.2019 a Comisiei pentru vânzarea spațiilor 
comerciale și prestări servicii din Târgu Secuiesc 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 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 
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9. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2020 
privind aprobarea înființării Serviciului Public Local Târgu Secuiesc 

10. Proiect de hotărâre privind  însușirea documentației cadastrale și atestarea 
apartenenței la domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc a unei suprafeței de teren de 682  
mp, identificat prin C.F. nr. 32259-Tg. Secuiesc, în vederea actualizării informațiilor cadastrale ale 
imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară 

11. Proiect de hotărâre privind  însușirea documentației cadastrale și atestarea 
apartenenței la domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc a unei suprafețe masurate  de teren 
de 392 mp, identificat prin C.F. nr. 32250-Tg. Secuiesc ( C.F. vechi nr. 25 Tinoasa), nr. top. 65 , în 
vederea actualizării informațiilor cadastrale ale imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru 
şi carte funciară 

12. Proiect de hotărâre privind  însușirea documentației cadastrale și atestarea 
apartenenței la domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc a unei suprafeței de teren curți 
construcții de 586 mp, identificat prin C.F. nr. 32260-Tg. Secuiesc ( C.F. vechi nr. 25 Tinoasa), nr. 
top. 70/1 , în vederea actualizării informațiilor cadastrale ale imobilelor înscrise în sistemul  integrat 
de cadastru şi carte funciară 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în 
administrarea Biroului Executiv al Consiliului Popular al orașului Târgu Secuiesc , în domeniul 
public al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local al municipiului  Târgu 
Secuiesc, al imobilelor situate în Municipiul Târgu Secuiesc, strada Progresului 

14. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare 
şi alipire două parcele situate în municipiul Târgu Secuiesc, Curtea 10, nr. 2 

15. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare 
şi alipire două parcele situate în municipiul Târgu Secuiesc, strada Benedek Elek, nr. 3 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Parc Industrial nr. 
1”, str. Gării, nr.49A municipiul Târgu Secuiesc 

17. Proiect 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 

18. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes 
local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 
2023 

19. Proiect de hotărâre cu privire aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile 
sociale acordate la nivelul municipiului Târgu Secuiesc pentru anul 2023 

20. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor autorităţii publice locale, 
care să facă parte din comisia de concurs/examen, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor 
pentru ocuparea funcţiei de director financiar-contabil la Spitalul municipal Târgu Secuiesc. 

21. Proiect de hotărâre privind numirea comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ 
privind achiziţiile publice pe anul 2023 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statelor de funcţii ale 
aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice ale Primăriei 
municipiului Târgu Secuiesc, valabile de la 1 ianuarie 2023. 

23. Poiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării masei lemnose pe picior  
provenind din fondul forestier proprietatea municipiului Târgu Secuiesc, prin licitaţie publică  

24. Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2023 a excedentului anilor precedent al 
bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc rezultat la  încheierea exercițiului 
bugetar pe anul 2022 
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25. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului  Târgu 
Secuiesc  pe anul 2023. 

 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Înrebări și interpelări 
 

La pct. 1 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.C. GOSP-COM S.R.L, care constă în 
următoarele conform prezentării de către domnul Zonda Balazs , directorul firmei: 
                    a).   Venituri din tarif de colectare deseu ambalaje 328.000  lei 
 - Valorificare Deseuri colectate selectiv   36.000  lei 
                     b) administrare Piata agroalimentara  
                          Venituri din chirii si taxe piata                :120.000 lei 
                     c).În sectorul  locativ administrăm în total 150 apartamente . 
Sunt închiriate 26 parcele  care insumeaza 2572.16 mp . 
 Venituri din chirii locuinte  : 254.800 lei 
 f. venituri din dobanzi, penalitati de intarziere :40.000 lei 
 g. Alte venituri 57.000 lei 
 Principalele capitole de cheltuieli prevazute in Bugetul anului 2023 sunt urmatoare: 
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii in valoare de 1.464.050 lei 
B. Cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte asimilate in valoare de 7166.500 
C. Cheluieli cu  personalul in valoare de 3.926.080 lei 
D. Alte cheltuieli de exploatare in valoare de 1.181.780 lei 
E. Cheltuieli financiare 59.600 lei reprezentand dobanzi pentru rambursarea  creditului 
pentru investitii. 
 Investitii  pentru sporirea colectarii deseurilor selective dupa cum urmeza: 
- 1 (una) bucata Cupa graifer 
- 1 bucata Cazan pentru centrala termica cu combustibil solid  
- 10 bucati containere de gunoi pentru colectare deseuri voluminoase 3-5 mc 
- Reparatii capitale – Reabilitare termica atelier reparatii auto (izolare termica pereti) 
- Reparatii capitale – Reabilitare termica Cladire birouri. 
             Luând cuvântul, domnul Gáspár Zsolt întreabă pe domnul director cam în câte procente s-
a realizat în anul 2022 colectarea veniturilor  de la clienți. Domnul Zonda Balázs, răspunde 
următoarele: de la persoane juridice am reușit să colectăm un procent de 97%, iar de la persoanele 
fizice un procent de 92%.  Lunar emitem un număr de 4000 de facturi, pe care le monitorizăm în 
continuu, iar pentru cei care nu plătesc la zi facturile curente, emitem și somații în acest sens.  
            Domnul Szilveszter Szabolcs întreabă pe domnul director despre închiderea gunoaielor în 
cartierele orașului, sunt problem mari mai ales pe str.Libertății , unde după colectarea gunoiului 
menajer, aceste containere sunt umplute în aceeași zi. Dl.Zonda susține că este depus un proiect în 
acest sens pentru realizarea de situri menajere. Astfel, directorul consideră că  nu este oportun 
efectuarea de investiții mai înainte de realizarea acestui proiect. 
            Domnul Bejan Andras subliniează încăodată o problema, care nu s-a rezolvat, respectiv ca 
autoutilitățile de gunoi să nu blocheze circulația între orele 7.30 și 8,00 mai ales în zona Kanta, 
dar și pe str.Stadionului, în zonele unităților de învățământ, propunând schimbarea programului pe 
aceste rute  . Dl.Zonda susține că pe str. Stadionului, din cunoștiințele sale s-a rezolvat această 
problem, dar va remedia această problemă.    
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După care, nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 

proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.C. GOSP-
COM S.R.L., Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 1/2023 privind aprobarea bugetul de 
venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.C. GOSP-COM S.R.L,  cu 17 voturi pentru  (din care 4 
voturi electronice). 

La  pct. 2 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE 
TÂRGU-SECUIESC S.R.L., fiind invitat în acest sens domnul Fejer Aron, directorul societății. 
Bugetul se prezintă în felul următor:  

CAPITOLUL VENITURI TOTALE 289.300 lei din care : 
Venituri din chirii in anul 2023 : 280.300 lei  
Venituri din penalități : 9.000 lei 
CAPITOLUL CHELTUIELI TOTALE 282.353 lei 
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii in valoare de 41.750 lei 
B. Cheluieli cu  personalul in valoare de 99.456 lei 
C.  Cheltuilei cu contribuțiile datorare de angajator in valoare de 2196 LEI 
D.         Cheltuieli cu impozite (50% pentru Prim. Mun. Tg Secuiesc) in valoare de 140.150 

lei 
REZULTAT BRUT : 6.947 lei,  
INVESTITII: 13.000 lei. 
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 

de hotărâre privind aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 ale S.C. PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 2/2023 
privind aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE 
TÂRGU-SECUIESC S.R.L, cu 17 voturi pentru  (din care 4 voturi electronice). 

La  pct. 3 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind .
 modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 211/2022 privind impozitele şi 
taxele locale pe anul 2023. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 211/2022 privind 
impozitele şi taxele locale pe anul 2023,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 3 /2023 
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 211/2022 privind impozitele şi 
taxele locale pe anul 2023, cu 17 voturi pentru  (din care 4 voturi electronice). 

La  pct.4 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, 
utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului  municipiului Târgu Secuiesc și în cadrul 
serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc. Domnul 
primar susține că din anii 2020 nu s-au majorat salariile din aparatul de specialitate, deși anul trecut 
am avut o inflație de 20%. Propune o majorare minimală de 10% la salariile de bază.  

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale 
”Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului  municipiului Târgu 
Secuiesc și în cadrul serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Târgu 
Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 4/2023 privind stabilirea salariilor de bază 
aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului  municipiului Târgu Secuiesc și în cadrul serviciilor publice aflate în 
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subordinea Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc, cu 17 voturi pentru  (din care 4 voturi 
electronice). 

La  pct.5 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
vânzarea prin licitație publică deschisă al unui imobil–teren, proprietatea privată a municipiului 
Târgu Secuiesc,  situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Abatorului, nr.10, având in vedere 
mărimea parcelei și căutând soluții pentru o valorificarea mai eficientă a  imobilului  identificată 
prin CF nr. 31236 Tg Secuiesc, str. Abatorului, nr.10 și ținând cont de  cererea înregistrată sub nr. 
21935/25.10.2022 înaintată de către Societatea Logistika SRL. prin care se semnalizează intenția de 
cumpărare a imobilului se propune  vânzarea imobilului prin licitație publică, cu prețul de pornire a 
licitației de 5670 RON însușind Raportul de evaluare întocmit de S.C. EXP-EVAL S.R.L prin Pop 
Gabriela expert evaluator A.N.E.V.A.R. . 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică deschisă al unui imobil–teren, proprietatea 
privată a municipiului Târgu Secuiesc,  situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Abatorului, nr.10,  
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 5/2023 cu privire la vânzarea prin licitație publică 
deschisă al unui imobil–teren, proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc,  situat în 
municipiul Târgu Secuiesc, str. Abatorului, nr.10, cu 17 voturi pentru  (din care 4 voturi 
electronice). 

La  pct.6 înscris pe ordinea de zi, domnul viceprimar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea pregătirii proiectului „ Extinderea sistemului de canalizare menajeră a aglomerării Târgu 
Secuiesc  în aglomerările Ghelința și Ojdula” de către Operatorul Regional Gospodărie Comunală 
S.A., în vederea depunerii pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) 
– componenta 1 „Managementul apei” și aprobarea conectării aglomerărilor Ghelința și Ojdula la 
sistemul de canalizare menajeră (inclusiv la stația de epurare) al municipiului Târgu Secuiesc, 
potrivit căruia:  

În cadrul programului se va realiza o investiție, care constă în extinderea rețelelor de 
alimentări cu apă, stații de tratare a apei, sisteme de canalizare, stații de epurare a apelor uzate, 
inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare.Investiția menționată va avea următoarele componente: extinderea rețelei de 
canalizare menajeră a municipiului Târgu Secuiesc între strada Budai Nagy Antal și strada Kanta, 
până la stația de tratare a apei, construire rețea de canalizare menajeră pe toate străzile localității 
Ojdula, construire rețea de canalizare menajeră pe toate străzile localității Ghelința, în care nu s-
au pozat până în prezent conducte de canalizare, construire conductă de refulare între 
aglomerările Târgu Secuiesc și Ojdula, și construire conductă de refulare între aglomerările Târgu 
Secuiesc și Ghelința. Având în vedere cele expuse anterior, solicităm Consiliului Local al 
Municipiului Târgu Secuiesc să aprobă proiectul de hotărâre.  

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea pregătirii proiectului „ Extinderea sistemului de canalizare menajeră a 
aglomerării Târgu Secuiesc  în aglomerările Ghelința și Ojdula” de către Operatorul Regional 
Gospodărie Comunală S.A., în vederea depunerii pentru finanțare prin Planul Național de Redresare 
și Reziliență (PNRR) – componenta 1 „Managementul apei” și aprobarea conectării aglomerărilor 
Ghelința și Ojdula la sistemul de canalizare menajeră (inclusiv la stația de epurare) al municipiului 
Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 6/2023 privind aprobarea pregătirii 
proiectului „ Extinderea sistemului de canalizare menajeră a aglomerării Târgu Secuiesc  în 
aglomerările Ghelința și Ojdula” de către Operatorul Regional Gospodărie Comunală S.A., în 
vederea depunerii pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – 
componenta 1 „Managementul apei” și aprobarea conectării aglomerărilor Ghelința și Ojdula la 
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sistemul de canalizare menajeră (inclusiv la stația de epurare) al municipiului Târgu Secuiesc,  cu 
17 voturi pentru  (din care 4 voturi electronice). 

La  pct.7 înscris pe ordinea de zi, domnul consilier localr Szigethy Kalman prezintă 
proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.2/2019 cu privire la 
exprimarea acordului de principiu privind propunerea ofertei de vânzare a Complexului Fortyogo, 
stabilit conform  procesului- verbal nr.1/09.01.2019 a Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale 
și prestări servicii din Târgu Secuiesc. Domnul Szigethy precizează că având în vedere că în 
perioada 2019 -2022 nu s-a finalizat vânzarea  imobilului Complex Fortyogo, astfel Hotărârea 
Consiliului Local nr.2/2019 cu privire la exprimarea acordului de principiu privind propunerea 
ofertei de vânzare a Complexului Fortyogo, stabilit conform  procesului- verbal nr.1/09.01.2019 a 
Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale și prestări servicii din Târgu Secuiesc, a  rămas fără 
obiect.    După cum se știe la sfârșitul anului 2022, comisia a reînceput negocierile cu firma SC 
Incitato Fortyogo SRL, în baza Legii nr.550/2002.  Având în vedere faptul că  raportul de expertiză 
judiciară s-a actualizat la un preț de 1.500.000 lei, dar comisia dorește obținerea unei sume de 
2.000.000 de lei, se propune aprobarea proiectului de hotărâre pentru revocarea Hotărârii 
Consiliului Local nr.2/2019  cu privire la exprimarea acordului de principiu privind propunerea 
ofertei de vânzare a Complexului Fortyogo, stabilit conform  procesului- verbal nr.1/09.01.2019 a 
Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale și prestări servicii din Târgu Secuiesc. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.2/2019 cu privire la exprimarea acordului 
de principiu privind propunerea ofertei de vânzare a Complexului Fortyogo, stabilit conform  
procesului- verbal nr.1/09.01.2019 a Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale și prestări 
servicii din Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 7/2023 pentru revocarea 
Hotărârii Consiliului Local nr.2/2019 cu privire la exprimarea acordului de principiu privind 
propunerea ofertei de vânzare a Complexului Fortyogo, stabilit conform  procesului- verbal 
nr.1/09.01.2019 a Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale și prestări servicii din Târgu 
Secuiesc, cu 17 voturi pentru  (din care 4 voturi electronice). 

La  pct.8 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Local 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, întrucât în   
conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc nr. 210/2022  privind 
însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezmembrare în două parcele situate 
în municipiul Târgu Secuiesc, strada Nemere, nr. 2, terenul s-a dezmembrat în două loturi, astfel 
imobilul în cauză este înscris în C.F. nr.33316 - Tg Secuiesc, nr.cad. 33316,  cu o suprafață totală  
de 1300 mp.. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 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,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 8/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Local 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 17 voturi pentru  (din care 4 voturi electronice). 
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La  pct.9 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2020 privind aprobarea înființării Serviciului Public 
Local Târgu Secuiesc.  

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2020 privind aprobarea 
înființării Serviciului Public Local Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 
9/2023 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2020 privind aprobarea 
înființării Serviciului Public Local Târgu Secuiesc, cu 17 voturi pentru  (din care 4 voturi 
electronice). 

La  pct.10 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind  
însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului 
Târgu Secuiesc a unei suprafeței de teren de 682  mp, identificat prin C.F. nr. 32259-Tg. Secuiesc, 
în vederea actualizării informațiilor cadastrale ale imobilelor înscrise în sistemul integrat de 
cadastru şi carte funciară: Proiectul de hotărâre supus analizei Consiliului Local al Municipiului 
Târgu Secuiesc privește însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul 
privat al municipiului Târgu Secuiesc a unei suprafețe de teren de 682 mp, identificat prin C.F. nr. 
32259-Tg. Secuiesc, ( C.F. vechi nr. 25 Tinoasa, nr. top. 70/7) , în vederea actualizării 
informațiilor cadastrale ale imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind  însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul public al 
municipiului Târgu Secuiesc a unei suprafeței de teren de 682  mp, identificat prin C.F. nr. 32259-
Tg. Secuiesc, în vederea actualizării informațiilor cadastrale ale imobilelor înscrise în sistemul 
integrat de cadastru şi carte funciară,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 10/2023 
privind  însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul public al 
municipiului Târgu Secuiesc a unei suprafeței de teren de 682  mp, identificat prin C.F. nr. 32259-
Tg. Secuiesc, în vederea actualizării informațiilor cadastrale ale imobilelor înscrise în sistemul 
integrat de cadastru şi carte funciară,  cu 17 voturi pentru  (din care 4 voturi electronice). 

La  pct.11 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind  
însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului 
Târgu Secuiesc a unei suprafețe masurate  de teren de 392 mp, identificat prin C.F. nr. 32250-Tg. 
Secuiesc ( C.F. vechi nr. 25 Tinoasa), nr. top. 65 , în vederea actualizării informațiilor cadastrale ale 
imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind  privind  însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul 
public al municipiului Târgu Secuiesc a unei suprafețe masurate  de teren de 392 mp, identificat 
prin C.F. nr. 32250-Tg. Secuiesc ( C.F. vechi nr. 25 Tinoasa), nr. top. 65 , în vederea actualizării 
informațiilor cadastrale ale imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară,   
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 11/2023 privind  însușirea documentației cadastrale 
și atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc a unei suprafețe 
masurate  de teren de 392 mp, identificat prin C.F. nr. 32250-Tg. Secuiesc ( C.F. vechi nr. 25 
Tinoasa), nr. top. 65 , în vederea actualizării informațiilor cadastrale ale imobilelor înscrise în 
sistemul integrat de cadastru şi carte funciară,  cu 17 voturi pentru  (din care 4 voturi electronice). 

La  pct.12 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind  
însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului 
Târgu Secuiesc a unei suprafeței de teren curți construcții de 586 mp, identificat prin C.F. nr. 
32260-Tg. Secuiesc ( C.F. vechi nr. 25 Tinoasa), nr. top. 70/1 , în vederea actualizării informațiilor 
cadastrale ale imobilelor înscrise în sistemul  integrat de cadastru şi carte funciară. 
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Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind  însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul public al 
municipiului Târgu Secuiesc a unei suprafeței de teren curți construcții de 586 mp, identificat prin 
C.F. nr. 32260-Tg. Secuiesc ( C.F. vechi nr. 25 Tinoasa), nr. top. 70/1 , în vederea actualizării 
informațiilor cadastrale ale imobilelor înscrise în sistemul  integrat de cadastru şi carte funciară, 
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 12/2023 privind  însușirea documentației cadastrale 
și atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc a unei suprafeței de 
teren curți construcții de 586 mp, identificat prin C.F. nr. 32260-Tg. Secuiesc ( C.F. vechi nr. 25 
Tinoasa), nr. top. 70/1 , în vederea actualizării informațiilor cadastrale ale imobilelor înscrise în 
sistemul  integrat de cadastru şi carte funciară,   cu 17 voturi pentru  (din care 4 voturi electronice). 

La  pct.13 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în administrarea Biroului Executiv al 
Consiliului Popular al orașului Târgu Secuiesc , în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc 
și în administrarea Consiliului Local al municipiului  Târgu Secuiesc, al imobilelor situate în 
Municipiul Târgu Secuiesc, strada Progresului.  

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în administrarea Biroului 
Executiv al Consiliului Popular al orașului Târgu Secuiesc , în domeniul public al Municipiului 
Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local al municipiului  Târgu Secuiesc, al imobilelor 
situate în Municipiul Târgu Secuiesc, strada Progresului, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea 
nr. 13/2023 privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în administrarea Biroului 
Executiv al Consiliului Popular al orașului Târgu Secuiesc , în domeniul public al Municipiului 
Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local al municipiului  Târgu Secuiesc, al imobilelor 
situate în Municipiul Târgu Secuiesc, strada Progresului, cu 17 voturi pentru  (din care 4 voturi 
electronice). 

La  pct.14 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire două parcele situate în 
municipiul Târgu Secuiesc, Curtea 10, nr. 2, necesar pentru că cele două parcele sunt folosite pentru 
funcționarea Muzeului Breslelor Incze Laszlo. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire două parcele 
situate în municipiul Târgu Secuiesc, Curtea 10, nr. 2,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea 
nr. 14/2023 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire două parcele 
situate în municipiul Târgu Secuiesc, Curtea 10, nr. 2, cu 17 voturi pentru  (din care 4 voturi 
electronice). 

La  pct.15 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire două parcele situate în 
municipiul Târgu Secuiesc, strada Benedek Elek, nr. 3. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire două parcele 
situate în municipiul Târgu Secuiesc, strada Benedek Elek, nr. 3,  Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 15/2023 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire 
două parcele situate în municipiul Târgu Secuiesc, strada Benedek Elek, nr. 3, cu 17 voturi pentru  
(din care 4 voturi electronice). 

La  pct.16 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Parc Industrial nr. 1”, str. Gării, nr.49A municipiul Târgu 
Secuiesc. 
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Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Parc Industrial nr. 1”, str. Gării, nr.49A 
municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr.16/2023 privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Parc Industrial nr. 1”, str. Gării, nr.49A municipiul Târgu 
Secuiesc, cu 17 voturi pentru  (din care 4 voturi electronice). 

La  pct.17 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.17/2023 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 17 voturi pentru  (din care 4 voturi 
electronice). 

La  pct.18 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre cu privire 
la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din 
familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2023. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele apte 
de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2023, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr.18/2023 cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de 
interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat 
pentru anul 2023, cu 17 voturi pentru  (din care 4 voturi electronice). 

La  pct.19 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 2023. 

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 2023, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea 
nr.19/2023 cu privire aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la 
nivelul municipiului Târgu Secuiesc pentru anul 2023, cu 17 voturi pentru  (din care 4 voturi 
electronice). 

La  pct.20 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
desemnarea reprezentanţilor autorităţii publice locale, care să facă parte din comisia de 
concurs/examen, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de 
director financiar-contabil la Spitalul municipal Târgu Secuiesc, fiind propuse în comise domnul 
Matyus Kalman si Toth Arpad. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor autorităţii publice locale, care să facă parte din 
comisia de concurs/examen, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea 
funcţiei de director financiar-contabil la Spitalul municipal Târgu Secuiesc, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr.20/2023 privind desemnarea reprezentanţilor autorităţii publice 
locale, care să facă parte din comisia de concurs/examen, respectiv comisia de soluţionare a 
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contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de director financiar-contabil la Spitalul municipal Târgu 
Secuiesc,  cu 17 voturi pentru  (din care 4 voturi electronice). 

La  pct.21 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
numirea comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ privind achiziţiile publice pe anul 2023.  

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 2023, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr.21/2023 privind numirea comisiilor pentru 
evaluarea ofertelor de preţ privind achiziţiile publice pe anul 2023, cu 17 voturi pentru  (din care 4 
voturi electronice). 

La  pct.22 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale 
serviciilor publice ale Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabile de la 1 ianuarie 2023. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al 
primarului şi ale serviciilor publice ale Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabile de la 1 
ianuarie 2023, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr.22/2023 privind aprobarea 
organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor 
publice ale Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabile de la 1 ianuarie 2023,  cu 17 voturi 
pentru  (din care 4 voturi electronice). 

La  pct.23 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 Târgu Secuiesc, prin licitaţie publică. 

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 Târgu Secuiesc, prin licitaţie publică, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr.23/2023 privind cu privire la aprobarea vânzării masei lemnose pe picior  provenind 
din fondul forestier proprietatea municipiului Târgu Secuiesc, prin licitaţie publică, cu 13 voturi 
pentru . 

La  pct.24 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
utilizarea în anul 2023 a excedentului anilor precedent al bugetului general al Municipiului Târgu 
Secuiesc rezultat la  încheierea exercițiului bugetar pe anul 2022.  Municipiului Tg.Secuiesc rezultat la  
încheierea exercițiului bugetar al anului 2022 în următoarea componență: 

a. BUGET LOCAL                                      TOTAL                                 6.503.177,86 lei 
- Ca  sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare                 5.384.793,86 lei 
-  Ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de funcționare                           1.118.384 lei                          
pentru obiectivul “Refacere pod peste Râul Negru sat Lunga” din sumele primite din  
“Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului “ și neutilizate în cursul anului 2021. 
b. BUGETUL INSTITUŢILOR PUBLICE FINANŢATE DIN VENITURI PROPRII 
SANATATE - Spitalul municipal Tg.Secuiesc    TOTAL                           432.531,30  lei 
Ca  sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de funcționare                      114.801,30 lei 
Ca  sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare                            317.730 lei 
                  
        ÎNVĂȚĂMÂNT                                           TOTAL                                          614.759,83 lei  
 -           Ca  sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de funcționare                379.759,83 lei      
- 259.065,36 lei Liceul Tehnologic Apor Peter 
-   27.170,41  lei Scoala Gimnaziala Petofi Sandor 
-   36.772,01  lei Liceul Pedagogic Bod Peter 
-   351,79  lei Liceul Tehnologic Gabor Aron 
-   46.620,04  lei Liceul Teoretic Nagy Mozes 
-   9.780,22  lei Gradinița Manocska 
 -  Ca  sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare  235.000 lei 
-   50.000 lei Liceul Teoretic Nagy Mozes 
-     175.000,00  lei Liceul Tehnologic Gabor Aron 
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-     10.000 lei Liceul Tehnologic Apor Peter. 
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 

hotărâre privind utilizarea în anul 2023 a excedentului anilor precedent al bugetului general al 
Municipiului Târgu Secuiesc rezultat la  încheierea exercițiului bugetar pe anul 2022,  Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr.24/2023 privind utilizarea în anul 2023 a excedentului anilor 
precedent al bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc rezultat la  încheierea exercițiului 
bugetar pe anul 2022, cu 17 voturi pentru  (din care 4 voturi electronice). 

La  pct.25 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2023, modificat cu aprobarea 
comisiei de economie.  

Domnul primar precizează că în acest an, Târgu Secuiesc rulează cu un buget record, însă o 
parte importantă din cele aproape 120 de milioane de lei reprezintă valoarea proiectelor în derulare 
sau demarate, a căror sume nerambursabile apasă greu pe cheltuielile primăriei. Conform 
proiectului de hotărâre, 40% din buget va fi alocat pentru funcționare și 60% pentru dezvoltare. 

 „În ciuda aparențelor, anul acesta va fi un an financiar foarte dificil. Partea pozitivă este 
că avem o mulțime de proiecte în curs de desfășurare sau care vor fi lansate în curând, toate 
acestea servesc la dezvoltarea municipiului Târgu Secuiesc, dar sumele nerambursabile acestor 
proiecte ia mulți bani din altă parte”. Cu un excedent de 6,5 milioane de lei rămas din 2022, orașul 
breslelor are în acest an un buget total de 119.430.370 de lei, care se distribuie astfel pe partea de 
cheltuieli: 

 – funcționarea primăriei: 8,7 milioane de lei; 
– bugetul Poliției Locale: 1.591.000 lei; 
– educație: 29.656.000 lei; 
– sănătate: 8 milioane de lei; 
– bugetul pentru cultură, sport și Serviciului Public Local: 32 milioane de lei; 
– cheltuieli sociale: 7 milioane de lei; 
– dezvoltare: 14.711.000 lei; 
– mediu: 5,2 milioane de lei; 
– întreținerea drumurilor: 9 milioane de lei. 
 În prezentarea sa detaliată, primarul Bokor Tibor a subliniat, de asemenea, principalele 

puncte ale secțiunii de dezvoltare și investiții. În acest an, Târgu Secuiesc cheltuiește 71.323.550 lei 
pentru dezvoltare și investiții, acesta include 35 de proiecte în total, dintre care 21 sunt în derulare 
sau în faza achiziției publice, sunt 8 proiecte aprobate, 5 proiecte în curs și un proiect în curs de 
depunere. Valoarea totală a investiției a fost inclusă în buget pentru acele proiecte pentru care a 
fost deja semnat un contract. Primarul Bokor Tibor a evidențiat punctele mai importante, acestea 
fiind: 

 Documentație de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcția situată in 
Piața Gábor Áron nr. 5 / 110.000 

Documentatie de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcția situată în 
Curtea 10. nr. 2. / 110.000 

Documentație tehnică pentru reabilitare instalații electrice, curenți slab sediu Primărie / 
250.000 

Documentație tehnică pentru reabilitarea Casei de Cultură Vigadó / 321.000 
Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în municipiul Târgu 

Secuiesc / 3.142.090 
Modernizarea sistemului de iluminat prin eficientizarea infrastructurii de iluminat public în 

municipiul Târgu Secuiesc / 1.253.000 
PUZ zonă centrală / 255.000 
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Lucrări prioritare de extindere a rețelei de alimentare cu apă și canalizare – Târgu 
Secuiesc / 2.300.000 

Creșterea eficienței energetice a clădirilor aparținator municipiului Târgu Secuiesc – 
Școala Generală Jakabos Ödön / 944.710 

Construirea si echiparea unei infrastructuri educaționale pentru educația timpurie 
anteprescolară- grădiniță cu program prelungit în municipiul Târgu Secuiesc / 2.117.890 

Reabilitarea, extinderea si dotarea Liceului Tehnologic Apor Péter / 16.745.500 
Extinderea, dotarea infrastructurii ambulatorii din municipiul Târgu Secuiesc / 7.000.280 
Îmbunătățirea calității vieții populației din Municipiul Târgu Secuiesc / 25.632.670 
Amenajare incubator pentru afaceri în municipiul Târgu Secuiesc / 2.294.740 
Infrastructură pentru transport verde – piste pentru biciclete, parteneriatul Municipiul 

Târgu Secuiesc- Comuna Cătălina / 357.000 
Amenajarea unei piste pentru biciclete în zona functională a municipiului în lungime de 6.5 

km, inclusiv reabilitarea trotuarelor și construirea unor pasaje peste rău pentru pietoni si bicicliști 
/ 238.000 

Asigurarea infrastructurii ITS Municipiului Târgu Secuiesc / 1.190.000 
Creșterea eficienței energetice a clădirii Grădiniței cu program prelungit “Manócska” din 

Municipiul Târgu Secuiesc / 833.000 
Construire de locuințe Nzeb plus pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din 

sănătate și învățământ / 119.000 
Amenajare stație de reîncărcare a vehiculelor electrice / 238.000 
 Primarul Bokor Tibor a mai precizat că acest buget nu include lucrările finanțate de 

Ministerul Dezvoltării, cum ar fi construcția bazinului de înot sau construirea noii creșe. Dacă s-ar 
adăuga aceste fonduri, bugetul ar depăși 200 de milioane de lei. 

Supus la vot, mai întâi modificările propuse, acestea sunt aprobate cu 13 voturi pentru. 
 După care nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 

proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 
2023, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr.25/2023 privind aprobarea bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2023, cu 13 voturi pentru.   

 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Înrebări și interpelări 
Nu s-a luat nici un cuvânt.  
 
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 


