
 

 

 

 

 

 

Nr. 53.726/2010 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 15 noiembrie 2010 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 16 membri, 2 reprezentanţi ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi domnul 
Rápolti István – Coşeni, lipsind consilierii Bereczki Kinga, Keresztély Irma, Klárik Attila, 
Kovács István éi 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. 2759/12.11.2010. 
 La şedinţă participă, conform legii: Kulcsár Tünde – secretarul municipiului Sfântu 
Gheorghe. 
 Din partea mass media sunt prezenti: Lévai Barna - „Székely Hirmondó” şi Váry O. Péter 
- „Háromszék”  
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Vă rog să porniţi 
aparatul de prezenţă. Este ora 14,00, suntem convocaţi în şedinţă extraordinară. Am realizat 
cvorumul de şedinţă, suntem prezenţi 12, din cei 21 de consilieri. Conform regulii,... doamna 
secretar nu este de-ocamdată aici... Vă întreb asupra ordinii de zi, care conţine un singur punct, 
vă întreb dacă sunt probleme, doriri de completări sau...asupra ordinii de zi, ceva probleme? 
Bun, dacă nu sunt, supun la vot ordinea de zi a şedinţei de azi. Vă rog să votaţi.” 
  Se votează cu 12 voturi pentru, 4 consilieri nu au votat lipsind din sală (Fazakas Mihail, 
Ferencz Csaba, Pârvan Rodica, Pethő István). 
 Da! S-a aprobat ordinea de zi. În această situaţie, o rog pe doamna viceprimar să ne 
prezinte proiectul de hotărâre... 
 PUNCTUL I. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 
331/2010 aplicarea la Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de 
alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare. Prezintă: Sztakics Éva – Judit, 
viceprimar Vă rog, doamna.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc. Săptămâna trecută 
am aprobat proiectul pentru realizarea reţelei de canalizare la Coşeni şi Chilieni. Se pare că, la 
nivel naţional, la Fondul pentru Mediu, cererea pentru acest tip de proiect este foarte mare şi vor 
fi susţinute aproximativ 50 de proiecte. Asta înseamnă că va fi un proiect per judeţ. Deci, trebuie 
să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a obţine punctaj maxim, la acest proiect. Singurul capitol 
la care vom putea obţine mai puţin decât maximul la punctaj este cel al numărului de locuitori, 
deoarece se ia în considerare numărul locuitorilor din Sfântu Gheorghe şi nu cel din Coşeni şi 
Chilieni, deoarece municipiul este persoana juridică care poate aplica cu proiecte. Acesta este 
motivul pentru care, la celelalte capitole, trebuie să obţinem punctaj maxim. În acest sens, 
propunem să mărim aportul propriu la 25%, pentru a avea şanse reale la câştigarea acestui 
proiect, să fim câştigători. Eu cred că, dacă acel procentaj de 15% pe care l-am aprobat data 
trecută, îl vom mări la 25%, atunci avem şanse să ieşim câştigători cu acest proiect. Rog 
Consiliul să susţină acest proiect de hotărâre. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Întrebări, vă rog. 
Comisia juridică a dat avizul de legalitate pentru această modificare. Discuţii, vă rog. Dacă nu  
 



 

avem discuţii, întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru?” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 334/ 2010. 
 Mulţumesc. Între timp au mai intrat colegi. Cu 16 voturi pentru, s-a aprobat acest proiect 
de hotărâre. Punctul următor al ordinii de zi, Diverse. Cine se înscrie? Dacă nu se înscrie nimeni, 
vă mulţumesc de participare. Aveţi o zi bună.” 
  

 
 
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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