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PROCES VERBAL 

 
 Încheiat astăzi, 11 noiembrie 2010 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 15 membri, 2 reprezentanţi ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi domnul 
Rápolti István – Coşeni, lipsind consilierii: Bereczki Kinga, Bodor Lóránd, Fazakas Mihail, 
Ferencz Csaba, Ivan Niculae Gheorghe şi Takó Imre.  
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe s-a făcut în conformitate cu 
prevederile art. 39 alin. (2) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare prin Dispoziţia emisă de primarul Municipiului Sfântu 
Gheorghe, nr. 2753/05.11.2010. 
 La şedinţă participă, conform legii: Kulcsár Tünde – secretar municipiului Sfântu 
Gheorghe.   
 Din partea mass media sunt prezenti: Nagy D. István - „Székely Hirmondó”şi Váry O. 
Péter - „Háromszék”. 
 Doamna preşedinte de şedinţă KERESZTÉLY IRMA (lb.m.): „Stimaţi colegi! Salut, din 
nou, cu respect, domnii consilieri şi doamnele consilier. O nouă şedinţă extraordinară, acum i-am 
mulţumit domnului primar că ne-am întîlnit din nou, şi din nou. Asta este pentru a nu ne uita unii 
pe alţii şi pentru a simţi cât e de important faptul că putrem lucra împreună. Deci, o nouă şedinţă 
extraordinară. Salut cu respect colegii, pe domnul primar, pe doamna viceprimar pe domnul 
viceprimar şi cu asta, să începem. Înainte de a discuta ordinea de zi, mi s-a şoptit că trebuie să 
votăm în legătură cu procesul verbal din data de 24 septembrie. Aşa că, rog colegii să voteze.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat, lipsind din sală (Kovács István, 
Pârvan Rodica)  
 Doamna preşedinte de şedinţă KERESZTÉLY IRMA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Am 
votat procesul verbal. Înainte de a supune la vot ordinea de zi, aş dori să întreb dacă are cineva, 
în legătură cu aceasta, observaţii sau propuneri? Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos.Aş dori să 
propun un punct D1. Am discutat în comisia economică şi am decis ca prelungirea contractului 
de credit  cu CEC BANK S.A., să fie adăugată pe ordinea de zi. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă KERESZTÉLY IRMA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Domnul consilier Gazda Zoltán.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „La Diverse.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă KERESZTÉLY IRMA (lb.m.): „Mai este cineva, cine 
doreşte să ia cuvântul la Diverse? Nu este nimeni, atunci rog colegii să votăm în legătură cu 
punctele de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare de azi. În primul rând, să votăm dacă 
acceptăm adăugarea punctului D1 pe ordinea de zi. Deci, aceasta este prima votare, în legătură 
cu propunerea domnului primar. 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate. 
 Acest punct va face parte din Ordinea de zi a şedinţei de azi, şi acum să votăm întreaga 
ordine de zi. Rog colegii să voteze. 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate. 
 Punctele de pe Ordinea de zi au fost votate. 
 



 

 PUNCTUL I. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aplicarea la Programul 
vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare,  
 
canalizare şi staţii de epurare. Prezintă : Antal Árpád András, primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc. În ultimii doi ani, nu 
prea am avut posibilitatea să avansăm în ceea ce priveşte reţeaua de canalizare din Chilieni şi 
Coşeni. Am realizat, nu-i aşa, studiile preliminare şi se pare că avem, acum, posibilitatea să 
realizăm o investiţie de 64 de miliarde de lei, pentru a rezolva problema canalizării în cele două 
sate. Pentru acest lucru trebuie să realizăm această documentaţie. Aici, noi ne-am asumat un 
aport propriu de 15%, conform anunţului putem urca până la 25%. În cazul în care se vor depune 
foarte multe proiecte, există posibilitatea să fim nevoiţi să modificăm proiectul de hotărâre şi va 
trebui să ne asumăm un aport propriu mai mare, căci şi pentru acest lucru se acordă puncte şi 
pentru a acumula un punctaj cât mai mare şi să avem un proiect câştigător, se poate să trebuiască 
să mărim aportul nostru propriu, de la 15%, la 20% sau 25%. Acest lucru îl vom putea stabili 
când vom avea mai multe informaţii în legătură cu numărul proiectelor depuse.Acum, acel 
procentaj de 15%, care reprezintă aproximativ 9 miliarde de lei, eu propun şi vă rog să adoptăm 
acest proiect de hotărâre şi să ţinem pumnii ca proiectul să fie câştigător, să putem rezolva 
problema canalizării şi în Chilieni şi Coşeni. Apa, nu-i aşa, în mare, am rezolvat-o şi dacă reuşim 
şi cu canalizarea, putem, după aceea, să vorbim şi despre asfaltarea străzilor. Ar fi un pas imens. 
Mulţumesc frumos.  .” 
 Doamna preşedinte de şedinţă KERESZTÉLY IRMA (lb.m.): „Mulţumim pentru 
prezentare. Aş dori să întreb, dacă colegii au întrebări sau observaţii, în legătură cu proiectul 
prezentat? Nu are nimeni. Menţionez faptul că, acest proiect de hotărâre a primit aviz favorabil 
de la comisia juridică, astfel, vă rog să votăm. 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 331/2010. 
 Proiectul a fost aprobat. 
 PUNCTUL II. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 317/2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul 
,,Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna” şi a indicatorilor 
tehnico-economici aferenţi investiţiei din aglomerarea Sfântu Gheorghe. Prezintă : Antal Árpád 
András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aici trebuie să 
modificăm capitolul 9, acest studiu fiind deja aprobat de noi, dar am primit semnale de la 
Bucureşti, de la minister, şi am realizat că nu vom putea rezolva situaţia juridică a străzilor 
Szabédi László şi Crângului, în timp util, aşa că, am decis să nu riscăm şi am scos aceste două 
străzi, din program. Acei 230 de metri de canalizare, care au fost planificaţi aici, i-am replasat la 
cartierul Ciucului. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă KERESZTÉLY IRMA (lb. m.): „Mulţumesc frumos. 
Întrebări, observaţii? Şi acest proiect a primit aviz favorabil de la comisia juridică.Dacă nu sunt 
observaţii şi întrebări, vă rog să votăm. 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 332/2010. 
 Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL D1. de pe Ordinea de zi: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea 
pe o perioadă de un an a liniei de finanţare rambursabilă internă în valoare de 2.000.000 lei de la 
CEC BANK S.A. Prezintă domnul primar Antal Árpád András.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Muţumesc frumos. Se ştie că 
avem o linie de credit la CEC BANK, în valoare de 2 milioane de lei, 23 decembrie 2010 fiind 
data la care expiră şi propunem prelungirea acestuia. Am discutat şi decis în comisia economică, 
despre acest lucru. Mulţumesc frumos. ” 
 Doamna preşedinte de şedinţă KERESZTÉLY IRMA (lb. m.): „Mulţumim frumos. 
Întrebări? Comisia juridică a avizat, şi ea, favorabil acest proiect. Domnul consilier Miklós 
Zoltán.” 



 

 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb. m.): „Mulţumesc frumos. O observaţie 
tehnică. În proiectul Actului Adiţional prezentat pentru contractul de împrumut, aş propune, în  
 
urma înţelegerii avute în prealabil cu doamna secretar, ca în locul expresiei „facilitate de credit”, 
să fie „linie de credit”, pentru a evita eventualele neplăceri sau neînţelegeri ulterioare. Nu ştiu 
cum se poate vota acest lucru, separat, şi atunci şi banca va modifica, în acest sens, Actul 
Adiţional. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă KERESZTÉLY IRMA (lb.m.): „Deci, în locul expresiei 
„facilitate de credit”, să fie introdus „linie de finanţare rambursabilă internă.” Bine. Rog consiliul 
să voteze în legătură cu această propunere de modificare. 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate. 
 Modificarea a fost aprobată. Vă rog să votăm în legătură cu întregul proiect de hotărâre. 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 333/2010. 
 
 DIVERSE  
 La Diverse, a cerut cuvântul domnul consilier Gazda Zoltán.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc pentru cuvânt. Acum 3 
săptămâni, la şedinţa ordinară, v-am menţionat faptul că, acolo unde s-au realizat lucrări la 
reţeaua de apă şi canalizare, acum mă refer concret la strada Podeţului, unde circulaţia este destul 
de intensă, ar trebui să nivelăm suprafaţa străzii, este din ce în ce mai imposibil de circulat, deci 
aş dori să reamintesc, această problemă. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă KERESZTÉLY IRMA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Deoarece nu sunt alţi doritori să ia cuvântul, le mulţumesc colegilor pentru prezenţa lor la 
această şedinţă extraordinară. Vă doresc o după – masă plăcută. Este un timp record.” 
  
 
 
 Prezentul proces verbal s-a încheiat într-un singur exemplar, care se păstrează la dosarul 
şedinţei, în arhiva Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna şi a fost adoptat în 
cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 23 decembrie 2010. 
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