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P R O C E S   V E R B A L   NR. 3/2023 
 

Încheiat astăzi, 23 februarie  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.119 /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 9 (nouă) consilieri: 

Szász Szabolcs Csaba,  Molnár Lajos – Zoltán,  Szigethy Kálmán, Domokos - Fejér Melinda,  Papp 
Gyöngyike, Biszak László István,  Nagy- Babos Tamás,  Ilyés Botond , Balázs József Attila 

În număr de 8 (opt) consilieri locali,  respectiv, Czipa Lóránd- Szabolcs, Szabó István, 
Kiss Levente –Csaba, Lukács László, Dr.Gáspár Zsolt, Beján András, Dávid Sándor și 
Dr.Szilveszter Szabolcs 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. 

Dl. secretar general întreabă dacă consilierii locali sunt de acord cu aprobarea 
Proceselor verbale nr. 1 și nr. 2 din 2023 și  care au fost  aprobat cu 9 voturi pentru. 

Dra secretar general amintește consilierii locali că mandatul domnului președinte, 
Lukács László expiră începând cu  luna martie și domnul Lukács votând prin e-mail,nefiind prezent 
fizic la ședință, va fi necesară alegerea unui nou președinte pentru o perioadă de  3 luni. Se propune 
de către fracțiunea UDMR, pentru această  funcție,  doamna Domokos - Fejér Melinda. 

Supus la vot, propunerea este acceptată cu 9 voturi pentru,  Consiliul Local adoptând 
astfel Hotărârea nr.27/2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului 
Local al  Municipiului Târgu Secuiesc, pentru perioada  23 februarie 2023  - 23 mai 2023.  

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 aprobarea contului de execuţie a bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc pe trimestrul IV/2022, 

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

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 modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2016  
privind aprobarea asocierii municipiului Târgu Secuiesc cu Asociaţia pentru Protecţia 
Animalelor „Benji” în vederea realizării  programului de gestionare a câinilor fără stăpân și a 
funcționării Adăpostului pentru câinii fără stăpân din municipiul Târgu Secuiesc, 

5.            Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a terenului proprietate 
publică a Municipiului Târgu Secuiesc, în suprafață de 1000 mp, situat în Municipiul Târgu 
Secuiesc, str.Gării FN,  înscris în CF nr. 31958 Tg. Secuiesc, nr.cad. 31958, 
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6. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații către persoane 
juridice fără scop lucrativ, 

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 2023, 

8.    Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Tabelului nominal cu ordinea de prioritate 
a cererilor de locuinţe, valabil pe perioada 1 martie 2023 – 31 decembrie 2023, 

9. Proiect de hotărâre  privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public 
– activitatea de întreținere a sistemului de iluminat public în Municipiul Târgu Secuiesc, 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei sociale de analiză a 
solicitărilor pentru repartizarea locuințelor construite prin Agenția Națională  pentru Locuințe,  

11. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea denumirii și datei evenimentului Zilele 
Orașului  „Sokadalom”,  

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii  Consiliului Local nr. 54/2022 privind 
aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile 
bugetului local al Municipiului Târgu Secuiesc alocate pentru activități nonprofit de interes 
general , în baza Legii nr. 350/2005,  

13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru 
anul 2023-2024 al unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc,  

14. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale strecurate în conținutul 
Hotărârii Consiliului Local nr.9/2023 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
96/2020 privind aprobarea înființării Serviciului Public Local Târgu Secuiesc, 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea  statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu 
Secuiesc, valabil de la 1 februarie 2023, 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de activitate pentru anul 2022 ale  
S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L,. 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  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 
începând cu 1 ianuarie 2023. 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Înrebări și interpelări 

     
             Comisia pentru sănătate și protecția socială a decis scoaterea de pe ordinea de zi a 
proiectului cu nr.8, respectiv  proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Tabelului nominal cu 
ordinea de prioritate a cererilor de locuinţe, valabil pe perioada 1 martie 2023 – 31 decembrie 
2023,acesta nefiind complete. 
             Supus la vot propunerea de modificare ale ordinii de zi a fost acceptate cu 9 voturi pentru, 
astfel ordinea de zi se prezintă în felul următor:   

1.          Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc pe trimestrul IV/2022, 
2.          Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu 
Secuiesc  pe anul 2023, 

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 modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2016  
privind aprobarea asocierii municipiului Târgu Secuiesc cu Asociaţia pentru Protecţia 
Animalelor „Benji” în vederea realizării  programului de gestionare a câinilor fără stăpân și a 
funcționării Adăpostului pentru câinii fără stăpân din municipiul Târgu Secuiesc, 
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5.            Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a terenului proprietate 
publică a Municipiului Târgu Secuiesc, în suprafață de 1000 mp, situat în Municipiul Târgu 
Secuiesc, str.Gării FN,  înscris în CF nr. 31958 Tg. Secuiesc, nr.cad. 31958, 

6. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații către persoane 
juridice fără scop lucrativ, 

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 2023, 

8. Proiect de hotărâre  privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public 
– activitatea de întreținere a sistemului de iluminat public în Municipiul Târgu Secuiesc, 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei sociale de analiză a 
solicitărilor pentru repartizarea locuințelor construite prin Agenția Națională  pentru Locuințe,  

10. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea denumirii și datei evenimentului Zilele 
Orașului  „Sokadalom”,  

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii  Consiliului Local nr. 54/2022 privind 
aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile 
bugetului local al Municipiului Târgu Secuiesc alocate pentru activități nonprofit de interes 
general , în baza Legii nr. 350/2005,  

12.        Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare 
pentru anul 2023-2024 al unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc,  

13. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale strecurate în conținutul 
Hotărârii Consiliului Local nr.9/2023 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
96/2020 privind aprobarea înființării Serviciului Public Local Târgu Secuiesc, 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea  statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu 
Secuiesc, valabil de la 1 februarie 2023, 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de activitate pentru anul 2022 ale  
S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L,. 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  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 
începând cu 1 ianuarie 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 contului de execuţie a bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc pe trimestrul 
IV/2022: din contul de execuție al bugetului local rezultă un deficit de 3.879.861 lei, diferența 
dintre veniturile încasate și plăți efectuate. Cheltuielile bugetului au fost acoperite din veniturile 
încasate și excedentul anilor precedenți. Plăţile nete de casă s-au efectuat în limita creditelor 
deschise, pe fiecare articol bugetar. Pentru cheltuielile materiale, utilizarea creditelor s-a făcut în 
conformitate cu destinaţia aprobată prin buget. 

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 IV/2022, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr.28/2023 privind 
aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc pe trimestrul 
IV/2022,  cu 17 voturi pentru  (din care 8 voturi electronice). 
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La  pct. 2 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2023, cu modificările 
aprobate de către Comisia economică, administrare și juridică. Domnul primar precizează că de la 
data comunicării proiectului de hotărâre și până la data prezentei, veniturile bugetului local s-a 
majorat cu 500.000 de lei, sumă provenită din avansul de 25 % plătit de către SC Incitato Fortyogo 
SRL către municipalitate conform Legii nr.550/2002 și al  contractului de vânzare al Complexului 
Fortyogo.   

Supus la vot propunerea de modificare al proiectului de hotărâre a fost acceptată cu 9 
voturi pentru, după care nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 
2023,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 29/2023 privind rectificarea  bugetului general 
al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2023, cu 9 voturi pentru  .  
                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. Domnul primar precizează faptul că Liceul Pedagogic Bod Péter a solicitat în 
scris includerea unei taxe speciale – taxă de închiriere a spațiului pentru închirierea sălii de clasă nr. 
14, cu o suprafață de 64 mp, pentru o sumă de de 375 lei/lună.  
              Nefiind alte 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.30/2023 
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului  Local  nr. 211/2022 privind impozitele şi 
taxele locale pe anul 2023,  cu 17 voturi pentru  (din care 8 voturi electronice). 
             La pct.4 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2016  privind aprobarea asocierii municipiului Târgu 
Secuiesc cu Asociaţia pentru Protecţia Animalelor „Benji” în vederea realizării  programului de 
gestionare a câinilor fără stăpân și a funcționării Adăpostului pentru câinii fără stăpân din 
municipiul Târgu Secuiesc: având în vedere faptul că municipiul Târgu Secuiesc a însușit 
documentația cadastrală cu privire la dezmembrarea terenului în suprafața de 14138 mp, în două 
parcele, pe motivul că se dorește concesioanrea terenului astfel obținut, după dezmembrare, în 
suprafața de 1000 mp înscris. Pentru a realiza acest pas, Municipiul Târgu Secuiesc dorește 
modificarea aportului  în natura prin micșorarea terenului din suprafața  de 14138 mp în suprafața 
de  13138 mp .  
              Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2016  privind aprobarea asocierii 
municipiului Târgu Secuiesc cu Asociaţia pentru Protecţia Animalelor „Benji” în vederea realizării  
programului de gestionare a câinilor fără stăpân și a funcționării Adăpostului pentru câinii fără 
stăpân din municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr.31/2023 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.32/2016 privind aprobarea asocierii municipiului 
Târgu Secuiesc cu Asociaţia pentru Protecţia Animalelor „Benji” în vederea realizării  programului 
de gestionare a câinilor fără stăpân și a funcționării Adăpostului pentru câinii fără stăpân din 
municipiul Târgu Secuiesc,  cu 17 voturi pentru  (din care 8 voturi electronice). 
              La pct.5 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
concesionarea prin licitație publică a terenului proprietate publică a Municipiului Târgu Secuiesc, în 
suprafață de 1000 mp, situat în Municipiul Târgu Secuiesc, str.Gării FN,  înscris în CF nr. 31958 
Tg. Secuiesc, nr.cad. 31958.  
              Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a terenului proprietate publică a 
Municipiului Târgu Secuiesc, în suprafață de 1000 mp, situat în Municipiul Târgu Secuiesc, 
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str.Gării FN,  înscris în CF nr. 31958 Tg. Secuiesc, nr.cad. 31958, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr.32/2023 privind concesionarea prin licitație publică a terenului proprietate publică a 
Municipiului Târgu Secuiesc, în suprafață de 1000 mp, situat în Municipiul Târgu Secuiesc, 
str.Gării FN,  înscris în CF nr. 31958 Tg. Secuiesc, nr.cad. 31958,  cu 17 voturi pentru  (din care 8 
voturi electronice). 
            La pct.6 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
darea în folosință gratuită a unor spații către persoane juridice fără scop lucrativ. Domnul primar 
precizează că încă din anii  2018 acest imobil a fost acordat, prin contract comodat cu titlu gratuit, 
pe termen limitat,  unor ONG, aceste contracte expirându-se în martie 2023. Astfel, se propune 
aprobarea proiectul de hotărâre privind  darea in folosință gratuită , pe termen limitat, pentru cel 
mult 2 (doi) ani, imobilul de pe adresa Ady Endre, nr.9, proprietate privată al municipiului Târgu 
Secuiesc, persoanelor juridice fără scop lucrativ:  Asociația Femeilor din Tg. Secuiesc, Crucea 
Roșie din Tg. Secuiesc. 
              Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații către persoane juridice fără scop lucrativ,  
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr.33/2023 privind darea în folosință gratuită a unor 
spații către persoane juridice fără scop lucrativ,  cu 17 voturi pentru  (din care 8 voturi electronice). 
          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 2023. 
         Nefiind alte 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 2023,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea 
nr.34/2023 cu privire la aprobarea listei manifestărilor culturale şi sportive în aer liber care se vor 
desfășura în municipiul Târgu Secuiesc în anul 2023, cu 17 voturi pentru (din care 8 voturi 
electronice).      
         La pct.8 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public – activitatea de întreținere a sistemului 
de iluminat public în Municipiul Târgu Secuiesc. 
         Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public – activitatea de 
întreținere a sistemului de iluminat public în Municipiul Târgu Secuiesc,  Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr.35/2023 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public – 
activitatea de întreținere a sistemului de iluminat public în Municipiul Târgu Secuiesc, cu 17 voturi 
pentru (din care 8 voturi electronice). 
         La pct.9 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea componenței Comisiei sociale de analiză a solicitărilor pentru repartizarea locuințelor 
construite prin Agenția Națională  pentru Locuințe, unde se propun următoatele persoane din partea 
Consiliului local,  câte una din fiecare fracțiune politică: Domokos - Fejér Melinda și Ilyés Botond.   
Supus la vot propunerile de nominalizare , acesta fiind  acceptată cu 9 voturi pentru. 
         Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei sociale de analiză a solicitărilor pentru 
repartizarea locuințelor construite prin Agenția Națională  pentru Locuințe, Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr.36/2023 privind aprobarea componenței Comisiei sociale de analiză a 
solicitărilor pentru repartizarea locuințelor construite prin Agenția Națională  pentru Locuințe,  cu 9 
voturi pentru . 
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        La pct.10  înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
stabilirea denumirii și datei evenimentului Zilele Orașului„ Sokadalom”. Dl.Dávid Sándor, 
inițiatorul proiectului fiind plecat: municipiul Târgu Secuiesc are numele Kézdivásárhely (Târgu 
Secuiesc) menționat pentru prima dată în mod oficial în 1530, într-o scrisoare a regelui Ioan I. 
Denumirea definitivă a municipiului datează de la o scrisoare a principelui Ioan Sigismund din 28 
iunie 1562, semnată la Sighișoara. Pornind de la aceste considerente, s-a propus Consiliului Local 
al mun. Târgu Secuiesc adoptarea unei hotărâri privind aprobarea schimbării în ceea ce privește 
denumirea evenimentului din "Zilele Orașului Őszi Sokadalom" la Zilele Orașului "Sokadalom", 
organizate în perioada 28 iunie – 2 iulie 2023. 
         Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la stabilirea denumirii și datei evenimentului Zilele Orașului„ Sokadalom”,  
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr.37/2023 cu privire la stabilirea denumirii și datei 
evenimentului Zilele Orașului„ Sokadalom”, cu 17 voturi pentru (din care 8 voturi electronice). 
         La pct.11 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă în locul inițiatorului în lipsă, 
consilier local dr.Szilveszter Szabolcs, proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii  
Consiliului Local nr. 54/2022 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Târgu Secuiesc alocate pentru 
activități nonprofit de interes general , în baza Legii nr. 350/2005. 
         Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind modificarea Hotărârii  Consiliului Local nr. 54/2022 privind aprobarea 
Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al 
Municipiului Târgu Secuiesc alocate pentru activități nonprofit de interes general , în baza Legii nr. 
350/2005, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr.38/2023 privind modificarea Hotărârii  
Consiliului Local nr. 54/2022 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Târgu Secuiesc alocate pentru 
activități nonprofit de interes general , în baza Legii nr. 350/2005, cu 17 voturi pentru (din care 8 
voturi electronice). 
         La pct.12 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru anul 2023-2024 al unităţilor de 
învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc.  
         Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru anul 2023-2024 al 
unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr.39/2023 cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru anul 
2023-2024 al unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc, cu 17 voturi pentru 
(din care 8 voturi electronice). 
       La pct.13 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă de hotărâre privind îndreptarea unor 
erori materiale strecurate în conținutul Hotărârii Consiliului Local nr.9/2023 cu privire la 
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2020 privind aprobarea înființării Serviciului Public 
Local Târgu Secuiesc.  
         Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale strecurate în conținutul Hotărârii Consiliului Local 
nr.9/2023 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2020 privind aprobarea 
înființării Serviciului Public Local Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea 
nr.40/2023 privind îndreptarea unor erori materiale strecurate în conținutul Hotărârii Consiliului 
Local 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 8 voturi 
electronice).       
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          La pct.14 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă de hotărâre privind aprobarea  
statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, valabil de la 1 februarie 2023. 
         Nefiind alte 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 
februarie 2023,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr.41/2023 privind aprobarea  statului 
de funcţii al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, valabil de la 1 februarie 2023, cu 17 voturi pentru 
(din care 8 voturi electronice). 
         La pct.15 înscris pe ordinea de zi, domnul primar invită pe domnul director Fejér Áron să 
prezinte raportul de activitate pentru anul 2022 ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-
SECUIESC S.R.L. Domnul director,după prezentarea raportului de activitate prin Power point, 
prezintă o broșură în lb.engleză și invită pe consilieri locali să pună întrebări, dacă sunt. Luând 
cuvântul, domnul Balázs József Attila este interesat  unde sunt folosite aceste broșuri. Domnul 
director Fejér Áron , răspunzând la această întrebare, precizează că a trimis electronic la firmele din 
jud.Brașov, de asemenea la ședințele parcurilor industriale va oferi celor prezenți sau celor de la 
alte evenimente organizate în acest sens. De asemenea, intenționează să traducă această broșură  în 
lb.română, germană, pe care le va trimite parcurilor industriale din România ori Camerelor de 
comerț.  Domnul Balázs József Attila afirmă, că parcurile industriale sunt societăți comerciale, iar  
municipalitatea nu ar trebui să sprijine din bugetul local această firmă. Domnul director Fejér Áron  
răspunzând, susține că nici nu primește sume din fondul bugetului local, ba , din contra, societatea  . 
PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. plătește 50% din chiriile obținute. În anul 
2022 această sumă consta în 60.000 de lei, ce s-a virat în contul de venituri al bugetului local .  
          Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea raportului de activitate pentru anul 2022 ale  S.C. PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea 
nr.42/2023 privind aprobarea raportului de activitate pentru anul 2022 ale S.C. PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L, cu 16 voturi pentru și 1 abținere–Czipa Lóránd- 
Szabolcs (din care 8 voturi electronice). 
         La pct.16 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Local  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 începând cu 1 ianuarie 2023. Domnul primar precizează că 
administrarea fondului locativ trebuie preluat de la SC Gosp Com SRL, astfel este necesar 
modificările propuse prin proiectul de hotărâre inițiat. Nefiind alte 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 începând cu 1 ianuarie 2023, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr.43/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 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 începând cu 1 ianuarie 2023,  
cu 17 voturi pentru (din care 8 voturi electronice). 
B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Înrebări și interpelări – nu s-a înscris nici un consilier local. 
Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte pentru 
participare şi declară închise lucrările şedinţei. 
    PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                  SECRETAR GENERAL                   
    Domokos –Fejér Melinda                                                              Tóth Csilla –Enikő 


