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PROCES VERBAL 
 
 Încheiat astăzi 09 noiembrie 2009 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local al municipiului Sfântu Gheorghe, la care din cei 21 membrii sunt prezenţi 17, 
lipsesc consilierii: Bodor Lóránd, Keresztély Irma, Kovács István şi Nemes Tibor. 
 La şedinţă participă conform legii: Antal Árpád-András – primarul 
municipiului şi Kulcsár Tünde – secretar. 
 Din partea mass media sunt prezenţi: Váry O. Péter de la ziarul »Háromszék«. 
 Domnul preşedinte de şedinţă SZENTES ÁDÁM: (lb.m.) „Vă rog să vă 
conectaţi microfoanele. Mulţumesc. Putem să începem? Vă salut cu drag şi aş avea 
rugămintea să începem şedinţa extraordinară de azi. Aş dori să vă anunţ că la şedinţa 
extraordinară de astăzi nu avem punctul Diverse. Avem un singur punct pe Ordinea de 
zi. Vă rog să votaţi Ordinea de zi. 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 3 abţineri de la vot (Bereczki Kinga, Gazda 
Zoltán, Ivan Niculae Gheorghe). 
 Mulţumesc, Ordinea de zi a fost adoptată. Rog pe domnul primar să prezinte 
proiectul de hotărâre.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc. Salut cu 
stimă pe doamnele şi domnii consilieri, reprezentanţii presei. Am convocat şedinţa 
extraordinară de azi pentru că trebuie să modificăm Hotărârea Consiliului Local 
nr.19/2009 privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Sfântu 
Gheorghe şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în 
domeniul public al Statului Român şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin 
Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională, Centrul de Transfuzie Sanguină 
Sfântu Gheorghe, respectiv, iniţierea demersurilor legale pentru trecerea unui imobil 
din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Sănătăţii prin 
Institutul Naţional de Hematologie Trasfuzională, Centrul de Transfuzie Sanguină 
Sfântu Gheorghe, în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe. De atunci hotărârea 
a parcurs un proces lung. Cred că ar putea fi un exemplu foarte bun despre cât de 
complicată poate fi o problemă în ţara noastră despre care credeam că poate fi 
rezolvată simplu. O grămadă de ministere au formulat obiecţii pe care trebuia să le 
rezolvăm pe rând. Pot să vă spun că sunt aproximativ 100 de ore de muncă în legătură 
cu această hotărâre. Vă spun acest lucru pentru că vreau să atrag atenţia asupra 
faptului că în faţa Consiliului pare a fi un proces simplu, schimbul de teren, dar în 
schimb sunt foarte multe probleme. Acum hotărârea este pentru a treia oară în faţa 
Guvernului şi ultima obiecţie a fost că Ministerul Educaţiei nu era de acord cu acest 
schimb şi între timp am putut rezolva ca şi Ministerul Educaţiei să fie de acord cu 
acest schimb. Deci se pare că toată lumea este de acord, chiar şi domnul prefect, deci 
dacă lucrurile merg bine şi dacă ne ajută Dumnezeu, atunci miercuri cu ocazia 
şedinţei de Guvern vor aproba schimbul, ceea ce din punctul de vedere al oraşului este 



foarte important pentru că clădirea Centrului de transfuzie, Casa Bene sunt introduse 
în planul oraşului şi am aplicat la proiect pentru câştigarea unor fonduri pentru 
reabilitare. Se pare că vom câştiga acest proiect, dar din punct de vedere juridic, 
clădirea nu se află încă în proprietatea oraşului. Deci de aceea era important să 
convocăm Consiliul şi să adoptăm modificarea pentru că săptămâna trecută am primit 
avizul din partea Ministerul Educaţiei şi putem să îl pregătim pentru şedinţa de 
Guvern care va avea loc poimâine. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă SZENTES ÁDÁM: (lb.m.) „Dacă aveţi 
observaţii în legătură cu punctul de azi? Domnul consilier Gazda Zoltán.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. A fost o greşeală de 
redactare, probabil ulterior s-a şi schimbat anul, anul şcolar 2009-2010 s-a schimbat, 
deci 2010-2011. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă SZENTES ÁDÁM: (lb.m.) „Mulţumesc şi eu.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS: (lb.m.) „Faţă de proiectul de 
hotărâre original sunt unele mici modificări. Una este chiar că în loc de anul şcolar 
2010-2011 figura 2009-2010 şi am mai introdus în text că: Centrul de transfuzie este 
de acord ca până la sfârşitul anului şcolar, deci până la 31 august 2010 să funcţioneze 
în continuare grădiniţa, chiar dacă din punct de vedere juridic se efectuează schimbul, 
să nu afecteze funţionarea grădiniţei această decizie.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă SZENTES ÁDÁM: (lb.m.) „Mulţumesc 
domnului primar. Pentru adoptarea hotărârii avem nevoie de o majoritate de 2/3 a 
voturilor şi vă rog să votaţi în cunoştinţă de cauză.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru (în unanimitate de voturi). HOTĂRÂREA nr. 

273/2009. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS: (lb.m.) “Mulţumesc, şi probabil 
că aţi observat că în Convocator nu figurează pe Ordinea de zi punctul Diverse. Am 
avut o discuţie mai lungă cu domnul prefect şi el a spus că practic cu ocazia şedinţelor 
extraordinare nu ar trebui să fie punctul Diverse pentru că de aceea este extraordinară 
pentru că nu sunt Diverse. Punctul Diverse nu poate să fie extraordinar, practic cu 
acest lucru rezolvăm mai multe probleme. În primul rând voi fi cu conştiinţa împăcată 
că în şedinţele extraordinare ale Consiliului Local vom rezolva problemele mai repede 
şi nu vom sta ore în şir la discuţii. Cu ocazia şedinţelor ordinare vom avea 
posibilitatea să discutăm unele probleme mai îndelungat, dar de acum în continuare pe 
convocatorul şedinţelor extraordinare nu va mai apărea punctul Diverse. 
Mulţumesc. Vă mulţumesc pentru participare, vă doresc o dupăamiază plăcută. La 
revedere.” 
 
 

Prezentul proces verbal s-a încheiat într-un singur exemplar, care se păstrează 
la dosarul şedinţei, în arhiva Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul 
Covasna. 
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