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P R O C E S   V E R B A L   NR. 5/2023 
 

Încheiat astăzi, 10 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.154 /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 16 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 și  Balázs József Attila . 

Lipsește nemotivat dl.consilier local  Szabó István. 
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 privind rectificarea bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  
pe anul 2023, 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr.101/2018 privind 
aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR 
APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TÂRGU SECUIESC – ŞCOALA JAKABOS ÖDÖN, 
LUNGA şi a cheltuielilor legate de proiect, 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului intitulat ”Ca-n povești – 
Ateliere metodologice de animare, povestire și jocuri populare” depus spre finanțare la Planul 
Național de Redresare și Reziliență/C11/MC-AFCN/I5-1/Creșterea accesului la cultură în zonele 
defavorizate din punct de vedere cultural, depus de Asociația Sic-Art,  
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului intitulat ”Curs cultural de 
design-imprimare 3D și creare de realitate virtuală pentru tineri și adulți” depus spre finanțare la  
Planul Național de Redresare și Reziliență/C11/MC-AFCN/I5-1/Creșterea accesului la cultură în 
zonele defavorizate din punct de vedere cultural, depus de Asociația Praetoria. 

  Supus la vot proiectul ordinii de zi a fost votat cu 16 voturi pentru. 
La pct. 1 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 

rectificarea bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2023. 
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.46/2023 privind rectificarea bugetului general al 
municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2023, cu 13 voturi pentru și 3 voturi de abținere (Ilyés 
Botond, Balázs József Attila , Czipa Lóránd Szabolcs). 



2 
 

La pct. 2 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr.101/2018 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA 
EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TÂRGU 
SECUIESC – ŞCOALA JAKABOS ÖDÖN, LUNGA şi a cheltuielilor legate de proiect:  
modificarea propusă este necesară pentru corelarea bugetului în urma derulării procedurii de 
achiziție publică pentru atribuirea contractului de lucrări. Astfel, actualizările prezentate mai sus 
sunt efectate în urma finalizării achiziției de lucrări și a încheierii contractului de execuție de 
lucrări nr. 14930/26.08.2021, respectiv în urma actualizărilor efectuate pe baza OUG 64 / 2022 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de 
achiziție publică. Modificările propuse contribuie la bună desfășurare a implementării proiectului, 
astfel actualizările prezentate mai jos se vor realiza în limitele criteriilor de eligibilitate existente, 
conform ghidului solicitantului. Menționăm, că valoarea totală eligibilă a proiectului nu se va 
schimba în urma modificărilor propuse. 

Nefiind  propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr.101/2018 privind aprobarea 
proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE 
MUNICIPIULUI TÂRGU SECUIESC – ŞCOALA JAKABOS ÖDÖN, LUNGA şi a cheltuielilor 
legate de proiect, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr.47/2023 pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Local  nr.101/2018 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA 
EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TÂRGU 
SECUIESC – ŞCOALA JAKABOS ÖDÖN, LUNGA şi a cheltuielilor legate de proiect, cu 16 
voturi pentru.  

La pct. 3 înscris pe ordinea de zi, domnul viceprimar, dr.Szilveszter Szabolcs prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului intitulat ”Ca-n povești – Ateliere 
metodologice de animare, povestire și jocuri populare” depus spre finanțare la Planul Național de 
Redresare și Reziliență/C11/MC-AFCN/I5-1/Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate 
din punct de vedere cultural, depus de Asociația Sic-Art. 

Nefiind  propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului intitulat ”Ca-n povești – Ateliere 
metodologice de animare, povestire și jocuri populare” depus spre finanțare la Planul Național de 
Redresare și Reziliență/C11/MC-AFCN/I5-1/Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate 
din punct de vedere cultural, depus de Asociația Sic-Art, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr.48/2023 privind aprobarea cofinanțării proiectului intitulat ”Ca-n povești – Ateliere 
metodologice de animare, povestire și jocuri populare” depus spre finanțare la Planul Național de 
Redresare și Reziliență/C11/MC-AFCN/I5-1/Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate 
din punct de vedere cultural, depus de Asociația Sic-Art, cu 16 voturi pentru. 

La pct. 4 înscris pe ordinea de zi, domnul viceprimar, dr.Szilveszter Szabolcs prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului intitulat ”Curs cultural de design-
imprimare 3D și creare de realitate virtuală pentru tineri și adulți” depus spre finanțare la  Planul 
Național de Redresare și Reziliență/C11/MC-AFCN/I5-1/Creșterea accesului la cultură în zonele 
defavorizate din punct de vedere cultural, depus de Asociația Praetoria. 

Nefiind  propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului intitulat ”Curs cultural de design-imprimare 
3D și creare de realitate virtuală pentru tineri și adulți” depus spre finanțare la  Planul Național de 
Redresare și Reziliență/C11/MC-AFCN/I5-1/Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate 
din punct de vedere cultural, depus de Asociația Praetoria,  Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr.49/2023 privind aprobarea cofinanțării proiectului intitulat ”Curs cultural de 
design-imprimare 3D și creare de realitate virtuală pentru tineri și adulți” depus spre finanțare la  
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Planul Național de Redresare și Reziliență/C11/MC-AFCN/I5-1/Creșterea accesului la cultură în 
zonele defavorizate din punct de vedere cultural, depus de Asociația Praetoria, cu 16 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 


