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P R O C E S   V E R B A L   NR. 4/2023 
 

Încheiat astăzi, 8 martie 2023, cu ocazia şedinţei extraordinare de îndată 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 locali şi a invitaţilor s-a făcut de către domnul primar, cu 
Dispoziţia nr.149 /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 s-au logat în grupul online” Consiliul local Târgu Secuiesc” 

creat cu ajutorul aplicației whatsapp un număr total de 17 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, Nagy Babos Tamás,  Ilyés Botond, Czipa Lóránd- Szabolcs, Szabó István și  Balázs József 
Attila . 

De asemenea în grupul ”Consiliul local Târgu Secuiesc” mai sunt prezenți: dra secretar 
general  Tóth Csilla – Enikő, reprezentanții mass media, şefii de compartimente. 

După aceste formalităţi s-a trecut la prezentarea proiectului ordinii de zi de către 
domnul primar Bokor Tiberiu. 

A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea depunerii proiectului „ DOTAREA CU 

MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC, COVASNA” si a cheltuielilor aferente 
proiectului în vederea finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, COMPONENTA 15 
– EDUCAȚIE, Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic 
superior Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare 
profesională (EFP) Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ 
profesional și tehnic Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației Investiția 
9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ 
Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, 
construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar Investiția 11. Asigurarea dotărilor 
pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare, Apelul: Dotarea cu mobilier, 
materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților 
conexe, 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat nr. 7184/27.02.2023, 
încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și U.A.T. Municipiul Târgu Secuiesc. 

Supus la vot proiectul ordinii de zi a fost votat cu 17 voturi pentru. 
La pct. 1 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre cu 

privire la aprobarea depunerii proiectului „ DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE 
DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN 
MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC, COVASNA” si a cheltuielilor aferente proiectului în vederea 
finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, COMPONENTA 15 – EDUCAȚIE, 
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Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior Investiția 
13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) 
Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic 
Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației Investiția 9. Asigurarea 
echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ Reforma 6. 
Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și 
dotare în sistemul de învățământ preuniversitar Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de 
clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare, Apelul: Dotarea cu mobilier, materiale 
didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe.           
Obiectivul general a proiectului DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI 
ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL 
TÂRGU SECUIESC, COVASNA este combaterea accesului limitat la educație și crearea unei 
infrastructuri de calitate, pentru modernizarea infrastructurii educaționale și a dotării aferente, în 
corelare cu nevoile prezente și viitoare ale pieței forței de muncă, în vederea asigurării participării 
la un proces educațional de calitate, modern și incluziv, prin dotarea cu mobilier, materiale 
didactice și echipamente digitale a 8 unități de învățământ din Municipiul Târgu Secuiesc, jud. 
Covasna. Obiectivele specifice sunt: 

Obiectivul specific 1 este dezvoltarea unei educații duale, centrate pe nevoile elevilor, 
atât prin creșterea numărului de domenii, de calificări și de absolvenți, cât și prin asigurarea unui 
parcurs educațional complet pentru elevii înscriși în învățământul dual de nivel liceal, astfel încât 
aceștia să poată urma programele de învățământ terțiar, prin echiparea a 5 ateliere de practică din 
cadrul Liceului Tehnologic “Gábor Áron”. 

 Obiectivul specific 2 este dotarea și echiparea a  6 laboratoare de informatică în cadrul  
Școala Gimnazială „Petőfi Sándor” Tg. Secuiesc, Liceul Tehnologic “Gábor Áron”, Școala 
Gimnazială ”Molnár Józsiás”, Liceul Pedagogic Bod Péter, Școala Gimnazială ”Turóczi Mózes” 
și Liceul Teologic Reformat Dr. Csiha Kálmán, pentru dezvoltarea competențelor digitale ale 
elevilor a 8 unități de învățământ, prin permiterea accesului elevilor la tehnologie prin laboratoare 
informatice și echipamente dedicate. 

 Obiectivul specific 3 este dotarea a 161 săli de clasă echipamente TIC, 153 săli de clasă 
cu mobilier, dotarea a 8 cabinete psihopedagogice/logopedice/de dezvoltare fizică-recuperare, a 6 
săli de sport, 2 spații pentru activități educaționalie conexe/cluburi și a 11 laboratoare, pentru 
sporirea calității și siguranței mediilor de învățare, inclusiv în ceea ce privește reglementările 
pentru materiale didactice, mobilier, echipamente de laborator și ateliere tehnologice, prin oferirea 
dotărilor necesare pentru îndeplinirea standardelor de calitate în sălile de clasă și în 
laboratoarele/atelierele școlare, inclusiv dotările și echipamente educaționale specializate pentru 
elevii defavorizați și elevii cu cerințe educaționale speciale. 

Nefiind  propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre cu privire la aprobarea depunerii proiectului „ DOTAREA CU MOBILIER, 
MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC, COVASNA” și a cheltuielilor 
aferente proiectului în vederea finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, 
COMPONENTA 15 – EDUCAȚIE, Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru 
învățământul tehnic superior Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de 
educație și formare profesională (EFP) Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile 
de învățământ profesional și tehnic Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea 
educației Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru 
unitățile de învățământ Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde 
ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar Investiția 
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11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare, 
Apelul: Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ 
preuniversitar și a unităților conexe,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr.44/2023 cu 
privire la aprobarea depunerii proiectului „ DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE 
DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN 
MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC, COVASNA” si a cheltuielilor aferente proiectului în vederea 
finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, COMPONENTA 15 – EDUCAȚIE, 
Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior Investiția 
13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) 
Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic 
Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației Investiția 9. Asigurarea 
echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ Reforma 6. 
Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și 
dotare în sistemul de învățământ preuniversitar Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de 
clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare, Apelul: Dotarea cu mobilier, materiale 
didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, cu 
17 voturi pentru. 

La pct. 2 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Acordului de parteneriat nr. 7184/27.02.2023, încheiat între Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Centru și U.A.T. Municipiul Târgu Secuiesc. Având în vedere faptul că prin adresele 
ADR Centru referitoare la fișa de proiect „Modernizarea şi reabilitarea centrului istoric al 
municipiului - etapa II” ne anunta faptul ca  cererea a fost selectată spre finanțare,  se propune 
aprobarea acestui proiect. 

Nefiind  propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat nr. 7184/27.02.2023, încheiat între Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Centru și U.A.T. Municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr.45/2023 privind aprobarea Acordului de parteneriat nr. 
7184/27.02.2023, încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și U.A.T. Municipiul 
Târgu Secuiesc, cu 17 voturi pentru. 

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 


