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PROCES VERBAL 
 

Încheiat astăzi 21 mai 2010 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care din cei 21 de membri sunt prezenţi 14, lipsesc consilierii 
Bereczki Kinga, Ivan Niculae Gheorghe, Keresztély Irma, Klárik Attila, Kovács István, Nemes 
Tibor, Szentes Ádám. 

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe s-a facut 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. 1356/19.05.2010. 

La şedinţă participă conform legii: Antal Árpád-András – primarul municipiului şi 
Kulcsár Tünde – secretar.   
 La şedinţă mai participă reprezentanţi ai mass-media. 
 Domnul preşedinte de şedinţă BODOR LÓRÁND (lb.m.): „Bună ziua. Salut stimaţii 
consilieri, pe doamna viceprimar, pe domnul primar, reprezentaţii presei şi pe invitaţi. Vă rog să 
vă conectaţi aparatele şi să începem şedinţa. La şedinţa extraordinară de azi avem un singur 
punct pe ordinea de zi, plus diverse. Este cineva care doreşte să spună ceva sau are observaţii în 
legătură cu ordinea de zi? Domnul primar!” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aş mai 
propune 2 puncte pe ordinea de zi. Primul este legat de lărgirea cu un punct a reducerilor oferite 
de societatea de transport în comun, iar celălalt este aprobarea hatărârii privind bursele sportive – 
iniţiativa domnului Guruianu. Văd că nu avem translator. Prezint pe scurt şi în limba română.  

unt două  propuneri pe ordinea de zi, două propuneri suplimentare. Prima se referă la extinderea 
unor facilităţi acordate pe mijloacele de transport în comun. Cea de-a doua este un proiect a 
domnului Mădălin Guruianu, privind bursele sportive. Mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă BODOR LÓRÁND (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Domnul 
Guruianu. “ 

Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN- DORU (lb.r.): „Înainte de a începe şedinţa, 
o să vă propun, dacă putem, să avem un moment de câteva minute în care să să le invităm pe 
fetele de la echipa de baschet, care au reuşit locul trei în cupă şi în campionat. Şi dacă putem, 
câteva minute, să le primim şi după aceea să avem şedinţa. Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă BODOR LÓRÁND (lb.m.): „Bine. Domnul Gazda 
Zoltán.” 

Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Între timp, situaţia s-a schimbat. Eu aş fi 
vrut să întreb despre ce vorbim, deoarece nu sunt proiecte de hotărâre. Acum sunt vizibile pe net, 
dar când m-am uitat ultima oară, încă nu erau.” 

Domnul preşedinte de şedinţă BODOR LÓRÁND (lb.m.): „ Salut în numele Consiliului 
fetele din echipa de baschet de la Sepsi BC şi dau cuvântul domnului primar.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb. m.): „Mulţumesc frumos. În numele 
Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe aş dori să-l felicit pe domnul antrenor Veres 
Attila şi să felicit echipa doamnei Vas Ildiko, dacă pot să formulez aşa. Mulţumesc că aţi 
reprezentat oraşul nostru şi ştim că nu a fost uşor, căci de multe ori, în ciuda fluierului arbitrilor, 
a trebuit să jucaţi. Cred că în acest sens, această medalie de bronz, pentru noi este de fapt 
medalia de aur, iar noi ne uităm la voi , la cele care au câştigat de fapt acest campionat. În 
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inimile noastre voi sunteţi campioanele, cum spun de obicei, suporterii. Vă mulţumim frumos şi 
vă urăm mult succes în continuare. Să traduc şi în limba română ce am spus  fetelor?” 

Domnul preşedinte de şedinţă BODOR LÓRÁND (lb.m.): „O secundă. Domnul 
viceprimar Bálint are ceva de adăugat.” 

Domnul viceprimar BÁLINT IOSIF  (lb. m.): „Aş dori să felicit şi eu, la rândul meu, 
echipa, atât pentru rezultatele obţinute pe terenul de joc, cât şi pentru faptul că a putut creea o 
punte între membri consiliului, în ceea ce priveşte deciziile luate pentru spijinirea ei. Şi sper că 
nici de acum înainte această echipă nu va fi motiv de discuţie în şedinţele de consiliu. 
Mulţumesc frumos şi încă o dată să fiţi perseverenţi şi să obţineţi rezultate bune.” 

Domnul preşedinte de şedinţă BODOR LÓRÁND (lb.m.): „Domnul Şerban doriţi să 
luaţi cuvântul?” 

Domnul consilier ŞERBAN VALERIU (lb.r.): „Da! Vroiam şi eu să le felicit pe fete, şi 
mie îmi place sportul foarte tare şi sper că şi în viitor vor obţine rezultate bune, şi locul trei, aşa 
cum a spus domnul primar, este onorabil pentru oraşul nostru. Sigur, poate au fost şi greutăţi, nu 
ştiu, cu arbitrii, nu mă bag în arbitraj, pentru că arbitrajul ăsta e foarte periculos în sport, astăzi. 
Dar, încă o dată, noi vă mulţumim foarte mult şi din partea noastră, până existăm, tot sprijinul 
nostru pentru sport în general şi pentru dumneavoastră. Vă mulţumesc mult.” 

Domnul preşedinte de şedinţă BODOR LÓRÁND (lb.m.): „Fetelor, vă mulţumim 
frumos. Să revenim la ordinea de zi. Se înscrie cineva la diverse? Domnul Gazda .” 

Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „La diverse. Voi fi foarte scurt.” 
Domnul preşedinte de şedinţă BODOR LÓRÁND (lb.m.): „Bine. Mulţumesc frumos. Să 

votăm ordinea de zi.” 
 Se votează cu 11 voturi pentru şi 2 voturi abţinere (consilier:Gazda Zoltán şi Pethő Isván) 
Ordinea de zi. 
 Mulţumesc frumos. Primul şi singurul proiect de hotărâre prezentat de domnul primar  

PUNCTUL I. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea administratorului 
S.C. Urbano Locato S.R.L. Sfântu Gheorghe. Prezintă : Antal Árpád – András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „În urma deciziei domnului 
Kulcsár-Terza József, trebuie să numim o altă persoană la conducerea Socităţii Urban Locato. 
Szabó Mária Magdolna este o persoană internă, a lucrat şi până acum la această societate, este 
angajata domnului Kulcsár. Aş dori să vă fac cunoscut, stimate doamne şi stimaţi domni 
consilieri, faptul că am reuşit să rezolvăm problema angajaţilor de la Urban Locato, cu excepţia 
unuia. Am reuşit să rezolvăm problema nu numai acelora care au fost preluaţi de la Gospodăria 
Comunală, ci şi a celor care au fost angajaţi ulterior de domnul Kulcsár. Deci, practic, cu 
excepţia unei singure doamne, toată lumea va avea loc de muncă. Ne bucură faptul că am reuşit 
să găsim soluţia şi să nu creăm probleme sociale angajaţilor acestei firme, care a fost adusă în 
această grea situaţie. În ceea ce priveşte proiectul de hotărâre, în Comisia Economică am discutat 
de data de 22 mai, nu-i aşa? Aici sunt locuri goale ! Deci din data de 22 mai doamna Szabó 
Mária Magdolna ar putea prelua scaunul de conducere de la domnul Kulcsár Terza József. 
Mulţumesc frumos. “ 

Domnul preşedinte de şedinţă BODOR LÓRÁND (lb.m.): „Păreri? Domnul viceprimar 
Bálint Jozsef” 

Domnul viceprimar BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În esenţă, suntem de 
acord cu proiectul de hotărâre. La articolul 2 însă, făcând referire la tratamentul similar şi pus în 
paralel cu împrejurările în care a fost schimbat, acum mai bine de un an, directorul de la Multi- 
Trans, cât luând în calcul şi faptul că, în decursul anului a fost o inspecţie internă la firmă,  
domnul Kulcsar a prezentat raportul în faţa comisiei economice, acesta fiind la dispoziţia 
consiliului.” Eu aş dori această corectare: „Descărcarea de activitate şi de gestiune a domnului 
Kulcsár Terza József György se face cu încetarea contractului individual de muncă “. Mulţumesc 
frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă BODOR LÓRÁND (lb.m.): „Aceasta este o propunere de 
modificare, dacă am înţeles bine. Mulţumesc. Alte propuneri? Atunci să votăm această 
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propunere. 
 Se votează cu 6 voturi pentru, 6 voturi împotrivă (consilier: Bodor Lórand, Kató Béla, 
Miklós Zóltán, Pârvan Rodica, Şerban Valeriu, Sztakics Éva Judit) şi 2 abţineri (consilier: 
Guruianu Mădălin Doru, Mild Zoltán). 

Domnul preşedinte de şedinţă BODOR LÓRÁND (lb m.): „Această propunere a fost 
respinsă.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Aş mai avea câteva propuneri. La 
articolul 6 aş propune – 6 luni, iar la articolul 2 aş propune 30 de zile. Deoarece scrie „ până la 
data de......” propun sfârşitul lunii iunie, deci până la 30 iunie.” 

Domnul preşedinte de şedinţă BODOR LÓRÁND (lb.m.): „Domnul Bálint” 
Domnul viceprimar BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Deci o problemă de 

procedură. Atâta timp cât am votat o propunere de modificare, alte propuneri nu-şi au locul, 
deoarece votarea trebuie să se înceapă cu votarea ultimei propuneri care s-a făcut auzită.” 

Domnul preşedinte de şedinţă BODOR LÓRÁND (lb.m.): „Aceea a fost respinsă şi 
atunci de ce nu se poate?” 

Domnul viceprimar BÁLINT IOSIF (lb.m.): „De aceea pentru că, după ce au fost 
prezentate propunerile de modificare...” 

Domnul preşedinte de şedinţă BODOR LÓRÁND (lb.m.): „Propunerile domnului 
primar sunt, şi ele, pe articole. Nu înţeleg care e problema.” 

Domnul viceprimar BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Atunci, mai spun o dată. Deci, dacă se fac 
propuneri de modificare, după ce s-a încheiat prezentarea lor, începem să le votăm, prima votată 
fiind ultima propunere de modificare prezentată.” 

Domnul preşedinte de şedinţă BODOR LÓRÁND (lb.m.): „Să votăm modificarea  
articolului 2 – adică – până la data de 30 iunie - !” 
 Se votează cu 8 voturi pentru, 5 voturi împotrivă (consilier: Fazakas Mihail, Ferencz 
Csaba, Gazda Zoltán, Pethő István, Takó Imre), lipsind de la vot Bálint Josif, Bereczki Kinga, 
Ivan Niculae Gheorghe, Keresztély Irma, Klárik Attila, Kovács István, Nemes Tibor, Szentes 
Ádám. 
 Domnul preşedinte de şedinţă BODOR LÓRÁND (lb.m.): „Articolul 6 cu modificarea 
de 6 luni. “ 
 Se votează cu 8 voturi pentru, 5 voturi împotrivă ( Fazakas Mihail, Ferencz Csaba, Gazda 
Zoltán, Pethő István, Takó Imre), lipsind de la vot Bálint Josif,  Bereczki Kinga, Ivan Niculae 
Gheorghe, Keresztély Irma, Klárik Attila, Kovács István, Nemes Tibor, Szentes Ádám. 

Domnul preşedinte de şedinţă BODOR LÓRÁND (lb. m.): „A trecut propunerea de 
completare.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Propunerea doamnei secretar, deşi 
numele doamnei Szabó Mária este inclus, să aplicăm votul secret. Deci, deoarece votăm în 
legătură cu o persoană, votul să fie secret, la articolul 4.” 

Domnul preşedinte de şedinţă BODOR LÓRÁND (lb.m.): „Domnul vicepreşedinte 
Bálint şi-a deconectat intenţionat aparatul? Mulţumesc. Să votăm articolul 4.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Trebuie notat în procesul verbal că 
nu sunt prezenţi consilierii P.C.M.. Stimaţi colegi, marţi v-am întrebat care este poziţia P.C.M. în 
această problemă. Practic, acum, prin această decizie de a nu fi prezenţi la această votare, 
stopează în continuare această firmă. Deci, acum când ar trebui rezolvate problemele, să mai 
tragem de timp încă o săptămână, 10 zile, şi practic să nu rezolvăm problema. Deci, nu înţeleg. 
L-am întrebat pe domnul conducător de fracţiune, domnul viceprimar, domnul preşedinte, care 
este poziţia lor şi au spus că este în regulă. Nu înţeleg această problemă. Deci, atât reprezintă 
înţelegerea? Chiar că nu înţeleg.” 

Domnul preşedinte de şedinţă BODOR LÓRÁND (lb.m.): „Domnul Guruianu.” 
Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN- DORU (lb.r.): „Eu, care am participat la 

câteva şedinţe şi de comisie economică, doar îl invit pe domnul Kulcsar să-şi spună punctul de 
vedere, pentru că eu am înţeles de la domnia sa că vrea să părăsească cât mai repede acest post şi 
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înţeleg că potrivit hotărârii pe care nu o adoptăm azi, dânsul va rămâne în continuare director. 
Chiar îl rog, sunt foarte curios de punctul domniei sale de vedere. Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă BODOR LÓRÁND (lb.m.): „Domnul Bálint.” 
Domnul viceprimar BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Noi am respectat partea noastră din ceea 

ce am discutat. Ne-am prezentat poziţia la şedinţa comisiei economice. La fel şi acum, am depus 
propunere de modificare. Atâtea aşteptări am avut! Asta înseamnă că aici este ceva putred la 
mijloc. Mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă BODOR LÓRÁND (lb.m.): „Domnule primar!” 
Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Îmi pare rău, dar dacă pe 

dumneavoastră vă deranjează că va fi un control de audit intern, atunci, din punctul meu de 
vedere , altundeva este ceva putred la mijloc. Acum, de ce vă deranjează pe dumneavoastră 
faptul că trebuie predată firma, predată unei persoane care a fost angajată de Kulcsár Terza 
József . Deci, nu unuia din U.D.M.R., nu altcuiva, nu stiu cui. Deci, predăm conducerea unei 
persoane care a fost chemată acolo la firmă de Kulcsár Terza József. Eu consider că este 
important ca această persoană să fie una din interior, să cunoască firma. Chiar nu înţeleg 
problema.” 

Domnul preşedinte de şedinţă BODOR LÓRÁND (lb.m.): „Domnul Guruianu.” 
Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN- DORU (lb.r.): „Procedural vă rog pe 

dumneavoastră, ca preşedinte de şedinţă, dacă se poate, să-l invitaţi pe domnul Kulcsár, în 
numele meu, să răspundă. Mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă BODOR LÓRÁND (lb.m.): „ Kulcsár Terza József este 
rugat să vină la masă şi să prezinte punctul lui de vedere.” 

Domnul director KULCSÁR TERZA JOZSEF (lb.m.): „Mulţumesc că mi-aţi acordat 
cuvântul domnule preşedinte. Salut membrii consiliului, reprezentanţii presei. Eu nu mi-aş fi 
dorit să vorbesc azi, despre această temă, dar dacă sunt solicitări, atunci sigur că sunt dispus să 
fac acest lucru. Controlul intern a fost, este şi va fi posibil. Eu nu am nimic împotrivă, nu am 
nimic de ascuns. În legătură cu cine va fi numit în funcţia de conducere, de către consiliu, eu nu 
am propus pe nimeni, nu eu am angajat-o. Toate angajările eu le-am făcut, nu doar a doamnei 
Szabó. Şi pe ea am angajat-o la fel ca pe ceilalţi. Eu cred că aici e decizia consiliului. Despre 
această temă am discutat foarte mult. Eu, într-adevăr, mi-am înaintat  demisia, asta nu se poate 
schimba. Dacă mai aveţi întrebări, eu răspund cu cea mai mare plăcere, dar cred că este 
suficient.” 

Domnul preşedinte de şedinţă BODOR LÓRÁND (lb.m.): „Domnul viceprimar Bálint”  
Domnul viceprimar  BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Eu văd că stimaţii colegi nu au înţeles 

propunerea mea de modifiare. Deci, nu a fost vorba de a nu se face acest control intern. Am spus 
că a fost în decursul anului un control intern, deci materialele care trebuie analizate sunt sunt mai 
puţine şi asta se poate rezolva în decursul acestei luni. Eu atât aş fi dorit, să leg de demisia 
domnului director. Deci contractul lui să se încheie atunci când acceptăm această „descărcarea 
activităţii”. 

Domnul preşedinte de şedinţă BODOR LÓRÁND (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Domnul 
primar.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb. m.): „Aş dori să punctez, să nu mai 
vorbim pe lângă subiect. Deci, bine-înţeles că toată lumea a fost angajată de domnul Kulcsár, dar 
această doamnă nu at recut la firmă, de la Gospodăria Comunală, ci a fost angajată individual.  

unt diferenţe. Şi să nu vorbim pe lângă, căci consider că este evident la ceea ce ne-am referit. 
Deci, nu vorbim despre o persoană preluată de la Gosp.Com., ci despre o persoană ulterior 
angajată. Deci, motivul pentru care am dorit să subliniez acest lucreu este să fie evident pentru 
toată lumea că încercăm să lăsăm condurea firmei în seama unei persoane care este din interior, 
care cunoaşte firma, deci nu este aleasă această persoană, în funcţia de director interimar, pe 
considerente politice.Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă BODOR LÓRÁND (lb.m.): „Mulţumesc. Domnul 
Guruianu.” 
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Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN- DORU (lb.r.): „Vă rog o precizare. 
Domnul Kulcsár, dumneavoastră – dacă nu trece acest proiect de hotărâre – sunteţi conştient că 
veţi rămâne cel puţin pentru 30 de zile director? Este totul în regulă. Încă 10 zile, pardon. “ 

Domnul preşedinte de şedinţă BODOR LÓRÁND (lb.m.): „Vă rog să votăm articolul 4 
în legătură cu numirea doamnei Szabó Mária Magdolna.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, articolul 4, lipsind de la vot 8 consilieri. 
 Domnul preşedinte de şedinţă BODOR LÓRÁND (lb.m.): „Să votăm acum întregul 
proiect de hotărâre.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb. m.): „Tot ce pot să spun este că jocul 
acesta este batjocoritor la adresa întregului concept de Consiliu Local. Nu vă supăraţi dar 
altceva, chiar că nu pot să spun. Dacă cineva crede că în acest consiliu este vorba despre oprirea, 
pornirea microfoanelor, asta fizic înseamnă că am fugit din sală şi înapoi în sală, căci, practic,  
despre asta este vorba. Şi cred că este un fapt ruşinos. Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă BODOR LÓRÁND (lb.m.): „Şi-au reconectat aparatele. 
Atunci să votăm. Domnule consilier Takó vă rog să vă conectaţi aparatul. Putem vota proiectul 
de hotărâre?” 
 Se votează cu 11 voturi pentru şi 3 abţineri ( Bálint Josif, Fazakas Mihail, Ferencz Csaba)  
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 118/2010, lipsind de la vot Bereczki Kinga, Ivan Niculae 
Gheorghe, Keresztély Irma, Klárik Attila, Kovács István, Nemes Tibor, Szentes Ádám. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat. 
 D1 
 Domnul preşedinte de şedinţă BODOR LÓRÁND (lb.m.): „Domnule Guruianu vă rog 
să prezentaţi proiectul de hotărâre.” 

Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN- DORU (lb.r.): „Mulţumesc frumos. Colegii 
mei din Comisia de Tineret şi Sport ştiu mai pe larg subiectul, pentru ceilalţi o să spun că am 
gândit cumva împreună, ca în acest an, să existe nişte burse sportive în Sfântu Gheorghe. Banii 
sunt din cei acordaţi comisiei tineretului şi sportului, deci nu se alocă sume suplimentare din 
buget. Ne-am gândit la asta încă din primul semestru, când am acordat sumele pentru proiectele 
sportive, deci, practic, nu solicităm nici o regândire a bugetului. Vrem să fie după o anumită 
metodologie de lucru, care s-a discutat şi la nivel naţional cumva, dar este adaptată pe  plan 
local. Adică, cea mai importantă modificare este că fiecare ramură sportivă va primi maximum 
un premiu pe categorii: seniori, juniori şi antrenori. Există o comisie din mai mulţi oameni, în 
primul rând cei din comisia de tineret şi sport, dar şi directorul clubului sportiv şcolar, şeful 
bazei sportive municipale, inspectorul de specialitate de la inspectoratul şcolar şi de la direcţia 
judeţeană de sport şi chiar şi un jurnalist sportiv. Cu toţii o să aducă propuneri, pentru a nu exista 
nici un fel de contestaţie asupra celor 30 de persoane, minim, care vor fi premiate prin cadrul 
acestor burse.  

alorile sunt de: 400 lei pentru sportivi, pentru antrenori tot 400 lei şi 200 lei pentru juniori. 
Sper să fie un moment bun pentru a susţine din nou sportul din Sfântu Gheorghe şi la un alt nivel 
decât a fost anul trecut, când a existat, practic, o premieră doar pentru categoria de juniori.  

ai există întrebări? Ştiu că proiectul a fost pus târziu pe internet, dar vreau să vă atrag atenţia 
că săptămâna viitoare, la sfârşit, sunt zilele sportive Sfintu Gheorghe şi ne-am dori ca acolo să se 
înmâneze şi aceste sume de bani şi diplomele. Mă iertaţi cumva că nu a fost cu zilele înainte 
postat pe internet şi că este într-o şedinţă extraordinară, dar cu cât încercăm să ne mişcăm mai 
repede, cu atât cred că toate lumea va fi mulţumută în acest oraş, în ceea ce înseamnă premierea 
sportivilor.  Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă BODOR LÓRÁND (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Domnule primar.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Am vorbit 
despre acest subiect în comisia de sport, fiind alocată şi o sumă de bani în acest scop. Consider 
că este o idee bună, o iniţiativă bună şi propun susţinerea ei. Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă BODOR LÓRÁND (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Nu s-a 
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înscris nimeni la cuvânt. Vă rog să votăm. 
 Se votează cu 14 voturi pentru,  HOTĂRÂREA NUMĂRUL 119/ 2010,   lipsind de la 
vot  Bereczki Kinga, Ivan Niculae Gheorghe, Keresztély Irma, Klárik Attila, Kovács István, 
Nemes Tibor, Szentes Ádám. 
 Proiectul a trecut.  
 D2   
 Îl rog pe domnul primar să prezinte.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În primul 
rând, ţin să mulţumesc că aţi acceptat să punem acest proiect de hotărâre pe ordinea de zi. A fost 
nevoie de o decizie foarte operativă, deoarece, ieri la audienţă  s-a prezentat o persoană în etate, 
care ne-a semnalat că, dacă cineva nu are pensie, conform hotărârii precedente, nu poate 
beneficia de gratuitate la abonament pentru transportul în comun. Nu era stipulată în hotărâre 
situaţia în care o persoană care nu are nici un fel de pensie să poată beneficia de gratuitate, şi ea. 
Asta este ceea ce aş dori să corectăm acum. Deci, practic aş dori să modificăm articolul 10 al 
acestei hotărâri, mai exact, punctul „ d” din articolul 10. Textul ar fi următorul, şi îl citesc în 
limba română, să ajungă informaţia la toată lumea. „ Se acordă abonamente gratuite pe 
mijloacele de transport pentru următoarele categorii de persoane, cu domiciliul în Sfântu 
Gheorghe”, iar punctul „ d” spune că : „ cetăţenii cu vârsta de peste 65 de ani, care nu 
beneficiază de venituri din pensii, cu domiciliul în Sfântu Gheorghe. Pentru a beneficia de 
prevederile aliniatului1, persoanele vor depune la sediul concesionarului, lunar, până la sfârşitul 
lunii, pentru luna următoare, o adeverinţă emisă de Casa Judeţeană de Pensii din care rezultă că 
nu beneficiază de venituri din pensii.” Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă BODOR LÓRÁND (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Deoarece nu sunt observaţii, rog consiliul să voteze.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 120/2010, lipsind de la vot 
Bereczki Kinga, Ivan Niculae Gheorghe, Keresztély Irma, Klárik Attila, Kovács István, Nemes 
Tibor, Szentes Ádám. 
 Mulţumesc frumos.” 
 

DIVERSE 
 
 Domnul preşedinte de şedinţă BODOR LÓRÁND (lb.m.): „S-a prezentat domnul Gazda 
Zoltán” 

Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc. Eu aş dori să invit stimaţii 
colegi, acest corp,  săptămâna viitoare, vineri, cu începere de la ora 10 la Tg. Secuiesc, la Clubul 
Elevilor, unde va avea loc a zecea ediţie a Zilelor Turismului din Trei Scaune, la o conferinţă 
legată de turismul ecvestru. Începe la ora 10, ţine aproximativ până la ora 13,30, urmată de o 
prezentare a cailor, în faţa Sălii Sporturilor, arcaşi călare şi curse cu atelaje. În următoarele două 
zile,  va fi organizată, pentru prima oară, recrutare de husari în zona Tg. Secuiesc, aşa că 
aşteptăm cu drag toţi colegii şi la acest eveniment. Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă BODOR LÓRÁND (lb.m.): „Şi noi mulţumim. Domnul 
viceprimar Bálint nu a fost trecut la Diverse. Doreşte să ia cuvântul la Divese? Poftiţi.“ 

Domnul viceprimar BÁLINT IOSIF(lb.m.): „Mulţumesc frumos. Eu aş însuma 
rezultatele voturilor celor 3 proiecte de hotărâri şi să nu uităm că ultimul proiect de hotărâre a 
fost unul pe care domnul primar l-a gândit ieri după-masă şi acum este votat. Celălalt proiect de 
hotărâre domnul Guruianu l-a gândit mai demult, materialul nu îl cunoaştem destul de bine, şi 
totuşi l-am sprijinit. Deci, două situaţii care necesită sprijin. În acelaşi timp, aş dori să vă 
reamintesc că, acum un an, când l-am numit pe domnul Kulcsár în funcţia de director, nici un 
membru al fracţiunii dumneavoastră nu a votat pentru, toţi au votat împotrivă. În contradicţie cu 
asta, marea parte a fracţiunii a votat persoana propusă de dumneavoastră şi acum domnul primar 
s-a exprimat foarte vehement. Eu îl rog să-şi ceară scuze de la fracţiunea civică pentru cuvintele 
folosite.” 
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Domnul preşedinte de şedinţă BODOR LÓRÁND (lb.m.): „Poftiţi domnule primar.” 
Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „În primul rând, eu sunt mişcat 

până la lacrimi că aţi votat aceste avantaje care sunt importante pentru oraş. Într-adevăr, nu 
suntem obişnuiţi ca iniţiativele importante să fie susţinute de P.C.M.. Cred că ceea ce am spus, a 
fost corect, căci v-a determinat să reveniţi în sală şi să votaţi hotărârile. Deci, nu văd de ce ar 
trebui să-mi cer scuze, poate să vă mulţumesc că aţi fost cu mai multă considersţie, aţi revenit în 
sală şi aţi votat. Pentru asta vă mulţumesc, pentru că este important pentru oraş şi m-aş bucura 
dacă în următorii doi ani, proiectele importante ar fi sprijinite şi de P.C.M. Deci, mulţumesc că 
aţi susţinut aceste proiecte, mulţumesc că aţi revenit în sală şi aţi participat la votul prin care 
firma poate să-şi continue activitatea. Deci, mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă BODOR LÓRÁND (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Vă 
mulţumesc pentru răbdare, vă doresc o zi plăcută, un sfârşit de săptămână plăcut şi sărbători 
fericite.” 

 
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 (extra)ordinare a Consiliului Local din data de........... 
 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  SECRETAR, 
                          Bodor Lóránd                                                                  Kulcsár Tünde 

  
  

  

  
  

  
  


