ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
MIERCUREA–CIUC
PROCESUL –VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Miercurea–Ciuc, încheiat la data de
29 ianuarie 2010
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia primarului nr. 73 din 21 ianuarie 2010.
Ordinea de zi a fost adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul instituţiei şi a fost trimisă
prin fax posturilor de TV şi radio locale şi cotidienelor Informaţia Harghitei, respectiv Hargita Népe,
în conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) şi (3 ) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Lucrările şedinţei se desfăşoară în limbile română şi maghiară.
Membrii Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, din nr. total de 19, sunt întruniţi în
sala de şedinţă a Primăriei în număr de 19, în următoarea componenţă:
1.
ANTAL ATTILA
2.
BIRÓ DÉNES JÓZSEF
3.
BÍRÓ JÓZSEF
4.
COMŞIA ALEXANDRU
5.
CSUCSI ANDRÁS RÓBERT
6.
FEKETE GYULA
7.
FERENCZ-SALAMON ALPÁR-LÁSZLÓ
8.
FÜLÖP ÁRPÁD-ZOLTÁN
9.
KANABÉ GABRIELLA
10.
MAGYARI ZOLTÁN IOSIF
11.
ORBÁN ZSOLT
12.
PAPP ELŐD
13.
PÉTERFI ATTILA-CSONGOR
14.
SÁROSI BÉLA
15.
SOÓS SZABÓ KLÁRA
16.
SZIKSZAI LÁSZLÓ
17.
SZONDI ZOLTÁN
18.
SZŐKE DOMOKOS
19.
XANTUS ATTILA
TÓFALVI ERNŐ, delegatul localităţii componente Harghita-Băi.
La lucrările şedinţei participă: primarul Ráduly Róbert Kálmán, secretarul municipiului Paizs
Gyöngyi Juliánna, directorii, şefii de servicii şi de birouri sau înlocuitorii acestora: Salamon Ildikó,
Kakasi Susana, Meckl Ilona Tünde, Dósa Eszter, Ady András şi Ferenczy Krisztina. Sunt prezenţi, de
asemenea, reprezentanţi ai mass-media.
Lucrările de secretariat sunt efectuate de Gostian Márta şi Páll Mária, din cadrul Serviciului
administraţiei publice locale.
SZIKSZAI LÁSZLÓ, preşedintele şedinţei, salută pe cei prezenţi, după care prezintă următorul
proiect al ordinii de zi, care conţine 15 de puncte, solicitând propunerile şi observaţiile consilierilor
în legătură cu acestea, respectiv dacă se propun amânări de materiale sau introduceri de noi puncte:
1. Aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare din 22 decembrie 2009, al Consiliului Local
Municipal Miercurea-Ciuc;
- prezentat de secretarul municipiului Miercurea-Ciuc;
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2. Întrebări şi interpelări;
3. Informare privind activitatea Poliţiei Municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2009;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010;
- iniţiat de primarul Ráduly Róbert Kálmán;
- vot minim necesar: 10 (majoritatea consilierilor în funcţie);
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a investiţiei „Reabilitarea
clădirii Casei de cultură Topliţa Ciuc”;
- iniţiat de primarul Ráduly Róbert Kálmán;
- vot minim necesar: 10 (majoritatea consilierilor în funcţie);
6. Proiect de hotărâre privind revocarea art.3 din Hotărârea nr. 143/2009 pentru aprobarea
documentaţiei tehnico-economice a investiţiei: „Amenajare zonă verde str. Rét din municipiul
Miercurea-Ciuc”;
- iniţiat de primarul Ráduly Róbert Kálmán;
- vot minim necesar: majoritatea consilierilor prezenţi;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al
primarului municipiului Miercurea-Ciuc, începând cu data de 1 februarie 2010;
- iniţiat de primarul Ráduly Róbert Kálmán;
- vot minim necesar: majoritatea consilierilor prezenţi;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr.1 a Hotărârii nr.127/2009 privind
delegarea gestionării serviciului de alimentare cu apă şi canalizare şi aprobarea contractului de
delegare”
- iniţiat de primarul Ráduly Róbert Kálmán;
- vot minim necesar: 13 (2/3 din numărul total al consilierilor în funcţie);
9. Proiect de hotărâre privind constatării apartenenţei imobilului în domeniul privat al municipiului
Miercurea-Ciuc, situat în Miercurea-Ciuc, str. Kossuth Lajos nr.17;
- iniţiat de primarul Ráduly Róbert Kálmán;
- vot minim necesar: 13 (2/3 din numărul total al consilierilor în funcţie);
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a unei locuinţe de serviciu de pe str.
Petőfi Sándor nr.59;
- iniţiat de primarul Ráduly Róbert Kálmán;
- vot minim necesar: 13 (2/3 din numărul total al consilierilor în funcţie);
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea denunţării Convenţiilor încheiate cu S.C. CIVIS
HARGHITA S.R.L.;
- iniţiat de primarul Ráduly Róbert Kálmán;
- vot minim necesar: 13 (2/3 din numărul total al consilierilor în funcţie);
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării anexei nr.1 al Contractului de
concesiune nr. 2764/1998, încheiat cu S.C.GOSCOM S.A;
- iniţiat de primarul Ráduly Róbert Kálmán;
- vot minim necesar: 13 (2/3 din numărul total al consilierilor în funcţie);
13. Proiect de hotărâre privind avizarea schimbării denumirii unor instituţii subordonate Consiliului
Judeţean Harghita;
- iniţiat de primarul Ráduly Róbert Kálmán;
- vot minim necesar: majoritatea consilierilor prezenţi;
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14. Proiect de hotărâre privind propunerea pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor intravilane, persoanelor îndreptăţite conform art.36 din Legea nr.18/1991, cu
modificările şi completările ulterioare;
- iniţiat de primarul Ráduly Róbert Kálmán;
- vot minim necesar: majoritatea consilierilor prezenţi;
15. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de amenajare a
teritoriului şi urbanismul din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc;
- iniţiat de primarul Ráduly Róbert Kálmán;
- vot minim necesar: 10 (majoritatea consilierilor în funcţie).
Preşedintele supune la vot revocarea şi amânarea punctului 4 din proiectul ordinii de zi, referitor la
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, acesta nefiind adoptat de către Consiliul
Judeţean Harghita:
- revocarea şi amânarea pct. 14, iniţiat de dl primar – se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru).
Preşedintele supune la vot proiectul ordinii de zi, în ansamblu, cu modificarea de mai sus, care este
aprobat cu 19 voturi pentru, devenind ordinea de zi a şedinţei de azi.
În continuare se trece la lucrările de fond, după cum urmează:
1. Aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare din 22 decembrie 2009, al Consiliului Local
Municipal Miercurea-Ciuc;
- prezentat de secretarul municipiului Miercurea-Ciuc;
Preşedintele supune la vot procesul–verbal susmenţionat, comunicat consilierilor prin e-mail în timp
util şi care, nefiind menţiuni sau obiecţii din partea acestora, este aprobat cu unanimitate de voturi (19
voturi pentru).
2. Întrebări şi interpelări;
Bíró József interpelează în următoarele două chestiuni:
- Are de anunţat o problemă pe care a semnalat-o şi dl viceprimar Szőke Domokos, şi anume: pe Bdul Timişoarei nu funcţionează iluminatul public. Cere rezolvarea acestei deficienţe.
- Aduce în discuţie un program iniţiat în urmă de 3-3,5 ani, privitor la romii din oraş, problemă care
de atunci s-a agravat şi mai mult. Solicită un raport cu date reale de la şefii compartimentelor de
resort, respectiv, solicită ca mass-media să fie informată despre sprijinul municipalităţii acordat
acestei etnii.
Papp Előd înmânează celor prezenţi Memorandumul Secuiesc pentru semnare olografă.
Răspunsuri date la interpelări
Szőke Domokos referitor la lipsa iluminatului public de pe B-dul Timişoarei, face observaţia că
problema a fost semnalată în repetate rânduri către SC Electrica SA, care este administratorul reţelei,
primăria administrând numai corpurile de iluminat.
Primarul legat de problema romilor, spune că, aceştia s-au bucurat şi se bucură de toată atenţia
municipalităţii, fiindu-le asigurate toate sursele de ajutor financiar la care au dreptul.
Bíró József propune ca dl primar, sau altă persoană competentă, să facă o informare reală complexă
asupra situaţiei persoanelor şi a evenimentelor descrise tendenţios şi unilateral în raportul organizaţiei
Amnesty International şi cere ca acest material să fie mediatizat, la fel ca şi raportul amintit, pentru că
imaginea oraşului a fost grav compromisă.
Antal Attila face menţiunea că, cele relatate în ziarul susmenţionat, au fost dezaprobate şi de dl Joni
Géza, preşedintele Asociaţiei Romilor Harghita.
3. Informare privind activitatea Poliţiei Municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2009;
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Fekete Kászoni Titus, şeful Poliţiei Municipiului Miercurea-Ciuc, prezintă pe scurt materialul
susmenţionat, prezentând date şi fapte din domeniul infracţionalităţii, apărării avutului obştesc şi al
circulaţiei rutiere.
După informarea făcută, răspunde la întrebările consilierilor.
Soós Szabó Klára întreabă, care este cauza procentului mare de 13% al neidentificării autorilor faptelor
penale, lipsă de specialişti sau lipsa logisticii.
Fekete Kászoni Titus răspunde că, în primul rând, fluctuaţiei de personal.
Péterfi Attila Csongor solicită să se facă ceva pentru eliminarea cerşetoriei la Şumuleu.
Fekete Kászoni Titus promite că vor acorda mai multă atenţie acestui aspect, dar au 10 posturi vacante
la serviciul de ordine publică.
Csucsi András Róbert cere ca în următorul raport ce se va prezenta, să se facă referire şi la mafia
imobiliară.
Fekete Kászoni Titus spune că nu au secţie specializată pentru această problemă, dar vor solicita date
de la Poliţia Judeţului Harghita.
Preşedintele mulţumeşte domnului comisar şef de poliţie pentru informarea făcută, trecând la
prezentarea următorului punct din ordinea de zi.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a investiţiei „Reabilitarea
clădirii Casei de cultură Topliţa Ciuc”;
- iniţiat de primarul Ráduly Róbert Kálmán;
- vot minim necesar: 10 (majoritatea consilierilor în funcţie);
Materialul este însoţit de rapoartele următoarelor comisii de specialitate, cu avizele favorabile ale
acestora:
- de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat,
agricultură;
- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor;
- pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură şi oraşe înfrăţite.
Preşedintele dă citire proiectului de hotărâre susmenţionat, după care îl supune la vot, acesta prin votul
unanim al consilierilor (19 voturi pentru) devine HOTĂRÂREA Nr. 1/2010.
5. Proiect de hotărâre privind revocarea art.3 din Hotărârea nr. 143/2009 pentru aprobarea
documentaţiei tehnico-economice a investiţiei: „Amenajare zonă verde str. Rét din municipiul
Miercurea-Ciuc”;
- iniţiat de primarul Ráduly Róbert Kálmán;
- vot minim necesar: majoritatea consilierilor prezenţi;
Materialul este însoţit de rapoartele următoarelor comisii de specialitate, cu avizele favorabile ale
acestora:
- de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat,
agricultură;
- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor.
Antal Attila prezintă materialul susmenţionat, cu observaţia că este vorbă despre o rectificare formală,
şi anume, înscrierea art.3 în Hotărârea nr. 143/2009 nu era oportună, cauză din care acesta se revocă.
Preşedintele dă citire proiectului de hotărâre susmenţionat, după care îl supune la vot, acesta prin 14
voturi pentru, 3 împotrivă(Papp Előd, Fekete Gyula, Biró dénes József) şi 2 abţineri(Bíró József,
Szondi Zoltán) devine HOTĂRÂREA Nr. 2/2010.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al
primarului municipiului Miercurea-Ciuc, începând cu data de 1 februarie 2010;
- iniţiat de primarul Ráduly Róbert Kálmán;
- vot minim necesar: majoritatea consilierilor prezenţi;
Materialul este însoţit de rapoartele următoarelor comisii de specialitate, cu avizele favorabile ale
acestora:
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de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat,
agricultură;
- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor.
Preşedintele dă citire proiectului de hotărâre susmenţionat, după care îl supune la vot, acesta prin votul
unanim al consilierilor (19 voturi pentru), devine HOTĂRÂREA Nr. 3/2010.
-

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr.1 a Hotărârii nr.127/2009 privind
delegarea gestionării serviciului de alimentare cu apă şi canalizare şi aprobarea contractului de
delegare”;
- iniţiat de primarul Ráduly Róbert Kálmán;
- vot minim necesar: 13 (2/3 din numărul total al consilierilor în funcţie);
Materialul este însoţit de rapoartele următoarelor comisii de specialitate, cu avizele favorabile ale
acestora:
- de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat,
agricultură;
- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor
- pentru servicii publice, comerţ şi relaţii cu cetăţenii.
Preşedintele dă citire proiectului de hotărâre susmenţionat, după care îl supune la vot, acesta prin votul
unanim al consilierilor (19 voturi pentru) devine HOTĂRÂREA Nr. 4/2009.
8. Proiect de hotărâre privind constatării apartenenţei imobilului în domeniul privat al municipiului
Miercurea-Ciuc, situat în Miercurea-Ciuc, str. Kossuth Lajos nr.17;
- iniţiat de primarul Ráduly Róbert Kálmán;
- vot minim necesar: 13 (2/3 din numărul total al consilierilor în funcţie);
Materialul este însoţit de rapoartele următoarelor comisii de specialitate, cu avizele favorabile ale
acestora:
- de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat,
agricultură;
- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor
- de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
înconjurător.
Bíró József solicită informaţii suplimentare despre acest proiect de hotărâre.
Salamon Ildikó din partea compartimentului de evidenţă a patrimoniului, precizează că, apartenenţa
imobilului în domeniul privat trebuie constatată prin hotărâre a consiliului local, în scopul intabulării
acestuia pe numele municipiului şi satisfacerii cerinţelor legii privind publicitatea imobiliară.
Preşedintele dă citire proiectului de hotărâre susmenţionat, după care îl supune la vot, acesta prin 18
voturi pentru şi 1 abţinere (Bíró József ), devine HOTĂRÂREA Nr. 5/2010.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a unei locuinţe de serviciu de pe str.
Petőfi Sándor nr.59;
- iniţiat de primarul Ráduly Róbert Kálmán;
- vot minim necesar: 13 (2/3 din numărul total al consilierilor în funcţie);
Materialul este însoţit de rapoartele următoarelor comisii de specialitate, cu avizele favorabile ale
acestora:
- de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat,
agricultură;
- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor.
Preşedintele prezintă raportul comisiei de comerţ, prin care s-a propus precizarea termenului de dare în
administrare, de exemplu pe 10 ani.
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Preşedintele dă citire proiectului de hotărâre susmenţionat, după care îl supune la vot, acesta prin votul
unanim al consilierilor (19 voturi pentru) devine HOTĂRÂREA Nr. 6/2010.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea denunţării Convenţiilor încheiate cu S.C. CIVIS
HARGHITA S.R.L.;
- iniţiat de primarul Ráduly Róbert Kálmán;
- vot minim necesar: 13 (2/3 din numărul total al consilierilor în funcţie);
Materialul este însoţit de rapoartele următoarelor comisii de specialitate, cu avizele favorabile ale
acestora:
- de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat,
agricultură;
- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor.
Preşedintele dă citire proiectului de hotărâre susmenţionat, după care îl supune la vot, acesta prin votul
unanim al consilierilor (19 voturi pentru) devine HOTĂRÂREA Nr. 7/2010.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării anexei nr.1 al Contractului de
concesiune nr. 2764/1998, încheiat cu S.C.GOSCOM S.A;
- iniţiat de primarul Ráduly Róbert Kálmán;
- vot minim necesar: 13 (2/3 din numărul total al consilierilor în funcţie);
Materialul este însoţit de rapoartele următoarelor comisii de specialitate, cu avizele favorabile ale
acestora:
- de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat,
agricultură;
- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor.
Preşedintele dă citire proiectului de hotărâre susmenţionat, după care îl supune la vot, acesta prin votul
unanim al consilierilor (19 voturi pentru) devine HOTĂRÂREA Nr. 8/2010.
12. Proiect de hotărâre privind avizarea schimbării denumirii unor instituţii subordonate Consiliului
Judeţean Harghita;
- iniţiat de primarul Ráduly Róbert Kálmán;
- vot minim necesar: majoritatea consilierilor prezenţi;
Materialul este însoţit de rapoartele următoarelor comisii de specialitate, cu avizele favorabile ale
acestora:
- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor;
- pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură şi oraşe înfrăţite.
Preşedintele prezintă rapoartele comisiilor de specialitate, menţionând că cea pentru servicii publice şi
comerţ a avizat nefavorabil acest proiect de hotărâre pe motivul că, acesta este necorespunzător din
punct de vedere lingvistic.
Preşedintele dă citire proiectului de hotărâre susmenţionat, după care îl supune la vot, după cum
urmează:
- aprobarea proiectului - acesta fiind respins cu unanimitate de voturi
- neacordarea avizului favorabil – ceea ce se aprobă cu 10 voturi pentru şi 9 abţineri, proiectul de
hotărâre devenind HOTĂRÂREA Nr. 9/2010 privind acordarea avizului nefavorabil pentru
schimbarea denumirii unor instituţii subordonate Consiliului Judeţean Harghita.
13. Proiect de hotărâre privind propunerea pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor intravilane, persoanelor îndreptăţite conform art.36 din Legea nr.18/1991, cu
modificările şi completările ulterioare;
- iniţiat de primarul Ráduly Róbert Kálmán;
- vot minim necesar: majoritatea consilierilor prezenţi;
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Materialul este însoţit de rapoartele următoarelor comisii de specialitate, cu avizele favorabile ale
acestora:
- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor.
Preşedintele dă citire proiectului de hotărâre susmenţionat, după care îl supune la vot, acesta prin votul
unanim al consilierilor (19 voturi pentru) devine HOTĂRÂREA Nr. 10/2010.
14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de amenajare a
teritoriului şi urbanismul din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc;
- iniţiat de primarul Ráduly Róbert Kálmán;
- vot minim necesar: 10 (majoritatea consilierilor în funcţie).
Materialul este însoţit de rapoartele următoarelor comisii de specialitate, cu avizele favorabile ale
acestora:
- de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat,
agricultură;
- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor
- de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
înconjurător.
Preşedintele face următoarea obiecţie: nu este de acord cu modul de consultare al arhitecţilor, în
consecinţă nici cu lista propusă. Mulţi dintre specialişti nici n-au fost anunţaţi, au fost prezenţi numai 9
persoane, cu toate că, el personal a depus o listă cu 27 de urbanişti.
Szőke Domokos propune amânarea materialului, cu ceea ce este de acord şi domnul Szikszai László.
Soós Szabó Klára este de acord cu faptul ca specialiştii să decidă componenţa comisiei tehnice, cu
condiţia ca în cazul unei relaţii contractuale la o hotărâre, aceea persoană să nu ia parte la avizarea
acesteia.
Preşedintele supune la vot amânarea proiectului de hotărâre susmenţionat, ceea ce se aprobă cu 15
voturi pentru şi 4 abţineri. AMÂNAT.
Nemaifiind alte puncte şi probleme pe ordinea de zi, preşedintele încheie lucrările şedinţei,
mulţumind pentru participare celor prezenţi.
Miercurea-Ciuc, la 29 ianuarie 2010.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI
SZIKSZAI LÁSZLÓ
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