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MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 
CONSILIUL LOCAL 

RO 520008 Sf. Gheorghe       Tel.  0267/311726 
Str. 1 Dec. 1918 nr.2               Fax. 0267/311726 

_________________________________________________________________ 
 
Nr: 32683/2009 
  

PROCES VERBAL 
 
 Încheiat astăzi 13 august 2009 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local al municipiului Sfântu Gheorghe, la care din cei 21 membrii sunt prezenţi 
14, lipsesc consilier: Bereczki Kinga, Fazakas Mihály, Ivan Niculae-Gheorghe, 
Keresztély Irma, Kovács István, Mild Zoltán, Pethő István.   

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«, Rizea Monica de la ziarul »Cuvântul Nou«, Sidon Ana de la ziarul 
»Observatorul de Covasna«, Turoczky Emese de la ziarul »Háromszék«. 
 Domnul preşedinte de şedinţă NEMES TIBOR : (lb.m.) „Salut cu stimă pe 
toată lumea cu ocazia şediţei extraordinare de astăzi. Salut colegele, colegii, 
domnul primar, doamna viceprimar, domnul viceprimar, reprezentanţii presei şi  
mass-mediei locale. Pe Ordinea de zi sunt patru puncte şi »Diverse«. Are cineva 
observaţi legate de Ordinea de zi? Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc frumos. 
Aş propune încă două puncte. Sunt necesare modificări minime în cazul imobilelor 
din str. Ţigaretei şi str. Mikes Kelemen. Am trimis documentaţia la minister şi s-a 
solicitat modificare în redactarea documentaţiei. Modificarea documentaţiei este 
minimă. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă NEMES TIBOR : (lb.m.) „Mulţumesc. 
Trecem la: 
 PUNCTUL I. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind transmiterea 
în folosinţă gratuită a unui teren situat pe strada Borvíz f.n. către Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe în vederea construirii unor locuinţe pentru tineri, destinate 
închirierii, prezintă domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc. Trebuie 
să predăm terenul din str. Borvíz A.N.L.-ului, pentru că ar dori să construiască 120 
de locuinţe. Aş dori să atrag atenţia colegilor că pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este necesar votul a 2/3 din numărul total al consilierilor în funcţie, deci 
toţi consilierii prezenţi trebuie să voteze »da«, evident după aprobarea Ordinei de 
zi.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă NEMES TIBOR : (lb.m.) „Rog să votăm 
Ordinea de zi. 
 Se votează cu 14 voturi pentru (în unanimitate de voturi). Mulţumesc. Aş 
dori să întreb dacă cineva doreşte să ia cuvântul la »Diverse«? Nu doreşte nimeni.  
Eu aş dori să spun câteva cuvinte la »Diverse«. Aş ruga colegii să votăm primul 
punct de pe Ordinea de zi. 



 2 

 Se votează cu 14 voturi pentru (în unanimitate de voturi) HOTĂRÂREA 
nr. 192/2009. 
 PUNCTUL II. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind obiectivul de 
investiţii „Locuinţe pentru tineri destinate închirierii, zona str. Borvíz, Municipiul 
Sfântu Gheorghe”, prezintă domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Pentru ca 
documentaţia să fie completă, trebuie să aprobăm acest proiect de hotărâre şi 
trebuie să-l trimitem la minister. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă NEMES TIBOR : (lb.m.) „Mulţumesc. Sunt 
observaţii? Dacă nu, rog să votăm proiectul de hotărâre. 
 Se votează cu 14 voturi pentru (în unanimitate de voturi) HOTĂRÂREA 

nr. 193/2009. 
 PUNCTUL III. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren situat pe strada Vânătorilor f.n. către 
S.C. Compania Naţională de Investiţii C.N.I. –S.A., în vederea construirii unui 
bazin de înot”, prezintă domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Terenul din str. 
Vânătorilor trebuie să-l predăm Agenţiei Naţionale de Investiţii pentru construirea 
în viitor al unui bazin de înot de 25 m. Şi în acest caz este necesar votul favorabil 
al 2/3 din nr. total al consilierilor în funcţie. Mulţumesc.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă NEMES TIBOR : (lb.m.) „Sunt observaţii? 
Nu sunt. Rog să votaţi. 
 Se votează cu 14 voturi pentru (în unanimitate de voturi) HOTĂRÂREA 

nr. 194/2009. 
 PUNCTUL IV. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind schimbarea 
regimului juridic al unui teren forestier din fondul forestier naţional, domeniul 
public al municipiului Sfântu Gheorghe” prezintă doamna viceprimar Sztakics 
Éva.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Aprobarea acestui 
punct de pe Ordinea de zi de fapt înseamnă retragerea H.C.L. nr. 175/2009 privind 
scoaterea din fondul forestier al unui teren mai mic. Trebuie să mutăm şi 
rezervorul de apă din Şugaş-Băi. Rog să fie aprobat sub această formă.” 
  Domnul preşedinte de şedinţă NEMES TIBOR : (lb.m.) „Sunt întrebări, 
observaţii? Şi în acest caz este necesar votul favorabil al 2/3 din nr. total al 
consilierilor în funcţie. Dacă nu sunt observaţii, rog să votaţi. 
 Se votează cu 14 voturi pentru (în unanimitate de voturi) HOTĂRÂREA 

nr. 195/2009. 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei tehnico-economice, a obiectivului de investiţii pentru lucrarea: 
Documentaţia de avizare pentru lucrări de intervenţie „Locuinţe sociale construite 
în baza Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
din strada Ţigaretei nr. 75, municipiul Sfântu Gheorghe, jud. Covasna”. Rog pe 
domnul primar să prezinte.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Reprezentanţii 
ministerului au solicitat ca denumirea să fie: (lb.r.) »Locuinţe sociale construite pe 
baza Legii nr.114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare« 
(lb.m.) Deci denumirea să fie aceasta şi din această cauză trebuie să modificăm 
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cele două hotărâri. În cazul imobilului din str.Ţigaretei s-au întocmit două variante, 
una pentru 28 de apartamente şi cealaltă pentru 32 de apartamente. Eu aş propune 
să fie aprobată varianta cu 28 de apartamente. Diferenţa dintre cele două variante 
este de 2.000 €. Mulţumesc.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă NEMES TIBOR : (lb.m.) „Are cineva 
observaţii? Domnul Gazda Zoltán.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN: (lb.m.) „Caut în proiectul de hotărâre, 
pentru că eu mi-aduc aminte că figurează 28+4 apartamente.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Nu. Ori cu 28 ori cu 
32 apartamente.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN: (lb.m.) „Da, am găsit. Am greşit.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă NEMES TIBOR : (lb.m.) „Rog să votaţi dacă 
imobilul va avea 28 de apartamente. 
 Se votează cu 14 voturi pentru (în unanimitate de voturi). Mulţumesc. Acum 
să votăm proiectul de hotărâre în întregime. 
 Se votează cu 14 voturi pentru (în unanimitate de voturi) HOTĂRÂREA 

nr. 196/2009. 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea 
HCL nr. 108/2009 privind transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului 
situat pe strada Mikes Kelemen nr. 39 în favoarea Direcţiei de Asistenţă 
Comunitară şi aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 
„Centrul Social de Urgenţă pentru familii şi persoane aflate în situaţie de risc social 
din Municipiul Sfântu Gheorghe”.Prezintă domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „La punctul D2 de fapt 
am retras hotărârea precedentă şi se propune aprobarea acestui proiect de hotărâre. 
La imobilul din str. Mikes Kelemen se modifică doar denumirea. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă NEMES TIBOR : (lb.m.) „Sunt observaţii? 
Rog să votaţi schimbarea denumirii la punctul D2. 
 Se votează cu 14 voturi pentru (în unanimitate de voturi) HOTĂRÂREA 

nr. 197/2009. 
 
 D I V E R S E 
 Aş vrea să spun doar atât că luni n-am dezbătut până la capăt textul apelului 
propus de către domnul Gazda Zoltán, nu a avut loc semnarea. Din această cauză 
rog colegii care sunt de acord cu apelul, să semneze. Mulţumesc. Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc celor care 
şi-au întrerupt concediul şi au venit la şedinţă. Celor care pleacă acum în concediu, 
le doresc un concediu plăcut. Mulţumesc frumos.” 
 
 Prezentul proces verbal s-a încheiat într-un singur exemplar, care se 
păstrează la dosarul şedinţei, în arhiva Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, 
judeţul Covasna. 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  SECRETAR, 
                      Nemes Tibor                                                 Kulcsár Tünde 
                                    


