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PROCES VERBAL 
 
 Încheiat astăzi 24 septembrie 2010 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului local al 
municipiului Sfântu Gheorghe, la care din cei 21 de membri sunt prezenţi 19, lipseşte domnul 
consilier Ivan Niculae – Gheorghe şi Kató Béla. Este prezent delegatul satului Chilieni, d-na 
Török Aurelia.  
 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. 2364/20.09.2010. 

La şedinţă participă conform legii: Antal Árpád-András – primarul municipiului şi 
Kulcsár Tünde – secretarul municipiului.   

Din partea mass media sunt prezenţi: Váry O. Péter de la cotidianul „Háromszék”, 
Turoczki Emese – referent de presă/Consiliul Judeţean, Nagy D. István - „Székely Hirmondó”, şi 
Kovács Zsolt - „Sláger Rádio”. 
 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN DORU: salută pe cei prezenţi şi 
îi roagă pe toţi consilieri să deschidă aparatele de vot. Prezintă Ordinea de zi a şedinţei. 
La punctul DIVERSE se înscriu următorii consilieri: d-na Pârvan Rodica, dl. Kovács István, dl. 
Nemes Tibor, dl. Ferencz Csaba şi dl. Gazda Zoltán. 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN: propune dezbaterea punctului nr. 1 ulterior 
punctului 2 de pe Ordinea de zi, la care d-na viceprimar Sztakics Éva Judit precizează că ordinea 
prezentată consiliului este corectă. 
Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN DORU: propune votarea a două 
procese – verbale. 
 Se supune la vot procesul - verbal din data de 10 iunie 2010,  
 Se votează cu 18 voturi pentru, lipseşte de la vot dl. consilier Klárik Attila. 
 Se supune la vot procesul – verbal din data de 18 iunie 2010, ca urmare votării. 
 Se votează cu 18 voturi pentru, lipseşte de la vot dl. consilier Klárik Attila. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT: propune includerea pe Ordinea de zi a 
punctelor D1 şi D2. 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN DORU: supune la vot 
includerea pe ordine de zi a punctelor D1 şi D2 , care se votează cu 18 voturi pentru, lipseşte de 
la vot dl. consilier Klárik Attila. 
 Se votează cu 18 voturi pentru, lipseşte de la vot dl. consilier Klárik Attila Ordinea de zi a 
şedinţei extraordinare, din data de 24 septembrie 2010. 
 PUNCTUL I. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2010. Prezintă : Antal Árpád – András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS : aduce la cunoştinţă faptul că în baza O.G. 
nr. 18/2010 se diminuează sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale, respectiv pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, după cum urmează: 

� -19.000 lei – suma defalcată din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale; 

� + 17.000 lei – cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale; 

 

 



� 64.000 lei – cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale; 
� 2.509.000 lei sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor de personal 

din instituţiile de învăţământ  preuniversitar de stat; 
� 113.000 lei – sume defalcate din TVA pentru echilibrare bugetului local; 
� 60.000 lei a fost repartizată municipiului Sfântu Gheorghe pentru proiectarea 

sistemului de canalizare şi tratarea a apelor uzate din satele Chilieni şi Coşeni. Dl. primar 
precizează faptul că această sumă nu va fi utilizată în cadrul acestui program, proiectele deja 
contractate vor fi achitate din bugetul local, iar în vederea finanţării lucrărilor de canalizare se va 
participa la un program al Ministerului Mediului. 

În ceea ce priveşte Cap. 51.02 intitulat “Autorităţi executive” pentru funcţionarea şi 
întreţinerea sediului Primăriei se ală 250.000 lei, care se compune din: 

• - 50.000 lei pentru reparaţii capitale a sediului; 
• -100.000 lei pentru amenajarea birouri pentru incasarea impozitelor şi taxelor 

locale. 
La dobânzile şi comisioanele aparţinând capitolul 55.02. “Tranzacţii privind datoria 

publică şi împrumuturi” sunt diminuate cu 100.000 lei. 
Capitolul 65.02. “Învăţământ” se diminuează cu suma de  2.509.000 lei. 
Capitoul 67.02. “Culturaă, recreere şi religie”: bugetul Teatrului “Tamási Áron” se 

suplimentează cu 206.600 lei din care 106.600 lei se repartizează în vederea funcţionării secţiei 
„Studio M” şi 100.000 lei pentru achitarea consumului de gaz pe anul 2010 faţă de Primăria 
municipiului Sfântu Gheorghe. 

Cheltuielile de capital se rectifică prin -106.200 lei; 
Cheltuielile de funcţionare al Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public, Baza de 

Înot şi Recreere, Baza Sportivă Municipală sunt suplimentate cu 200.000 lei, iar bugetul 
Căminului „Zathureczlky Berta” se majorează cu 35.00 lei pentru suportarea cheltuielilor cu 
hrană. 

Se renunţă la o serie de investiţii, cum ar fi: lucrările din parc, care se amână la primăvara 
anului viitor. 

Cheltuielile de capital la capitolul 74.02 „Protecţia mediului” sunt diminuate cu suma de 
73.000 lei, la obiectivul „înlocuire reţele de apă potabilă şi conducte de canalizare menajeră şi 
pluvială – redevenţa S.C. Gospodărie Comunală S.A.  

La capitolul 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltarea publică” sunt alocate +5.000 lei 
pentru transformarea centralei termice situat pe str. Nagy György în locuinţe sociale - Studiu de 
fezabilitate. 

Domnul primar îşi exprimă opinia, că nu este de acord cu propunerea comisiei pentru 
administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi 
dezvoltare regională: de la capitolul 67.02.05.03 Reabilitare Parc Central să se ia suma de 45.000 
lei pentru reabilitarea centralei termice, din str. Nagy György, în vederea ransformării acesteia în 
locuinţe sociale, nu se poate face excepţie nici în acest caz. 

Doamna consilier BERECZKI KINGA: va vota împotriva proiectului de hotărâre, ca o 
manifestare proprie împotriva diminuării salariului bugetarilor, împotriva politicii statului în 
acest sens. 

Domnul viceprimar BÁLINT IOSIF: revine la propunerea comisiei economice, ca 
pentru pornirea lucrărilor, suma iniţială să fie modificat la suma de 50.000 lei, deci Studiul de 
fezabilitate să fie achitat în acest an. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS : susţine că şi în acest caz trebuie procedat 
ca şi la celălalte şapte lucrări, şi anume: diferenţa sumei să fie plătită în luna ianuarie. Deci, 
domnul primar este convins că argumentul dânsului este foarte concret şi corect. 

Domnul viceprimar BÁLINT IOSIF: arată, că prin dispoziţie a primit acestă sarcină de a 
transforma clădirea centralei termice în locuinţe sociale şi totodată este şi singura ocazie când 
solicită bani. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS : confirmă faptul că dl. viceprimar a primit 
un mandat concret şi susţine că pe dânsul nu-l obstrucţionează nimeni să ducă la capăt sarcina 
primită, însă sunt 9 poziţii identice, în toate aceste cazuri se procedează identic. Constituie 



excepţie careva dintre aceste lucrări? Suntem în luna septembrie. Nu există suma întreagă, o 
parte vom achita în luna ianuarie. 

Domnul viceprimar BÁLINT IOSIF: sunt proiecte pentru care se alocă bani. 
Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT: da, aceste sunt proiecte câştigate, pentru 

care deja s-a aprobat Studiul de fezabilitate, eu am urmat cursul natural şi firesc al lucrurilor. La 
capitolul social nu mai primesc proiecte până la anul 2010, din motiv că nu mai sunt bani. 

Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN DORU: supune la vot 
propunerea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, 
buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, şi anume ca de la capitolul 67.02.05.03 
Reabilitare Parc Central, să se ia suma de 45.000 lei, şi să fie folosită pentru reabilitarea centralei 
termice din str. Nagy György, pentru transformarea în locuinţe sociale. 

Se votează cu 10 voturi pentru, 7 voturi împotrivă (Bodor Lóránd, Guruianu Mădălin 
Doru, Keresztély Irma, Miklós Zoltán, Mild Zoltán, Şerban Valeriu şi Szentes Ádám) şi 1 
abţinere (Szatkics Éva – Judit). 
 Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, se votează 
cu 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Bereczki Kinga) şi 1 abţinere (Fazakas Mihail) 
HOTĂRÂREA NR. 272/2010, lipsind de la vot dl. consilier Klárik Attila. 
 PUNCTUL II. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
Teatrului „Tamási Áron” pe anul 2010. Prezintă domnul primar Antal Árpád András. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: În baza H.C.L. nr. 239/2010, începând cu 
data de 01 septembrie, s-a preluat secţia Studio M, pentru funcţionarea căreia s-a alocat suma de 
106.600 lei şi 100.000 lei pentru achitarea consumului de gaz pe anul 2010. Cheltuielile 
materiale se majorează cu 158.600 lei şi cheltuielile de personal cu 48.000 lei. 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN DORU: prezintă referatele 
comisiilor de specialitate, nefiind alte observaţii din partea consiliului, supune la vot proiectul de 
hotărâre, carese votează cu 15 voturi pentru, 2 abţineri (Fazakas Mihail şi Gazda Zoltán) 
HOTĂRÂREA NR. 273/2010, lipsind de la vot dl. consilier Klárik Attila. 

PUNCTUL III. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 33/2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea Căminului 
„Zathureczki Berta” din Municipiul Sfântu Gheorghe şi a cheltuielilor legate de proiect, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT: arată că în cadrul şedinţei consiliului 
local din data de 04.03.2009, prin H.C.L. nr. 33/2009 s- a aprobat proiectul „Reabilitarea 
Căminului „Zathureczki Berta” din municipiul Sfântu Gheorghe şi a cheltuielilor legate de 
proiect, care a fost depus spre finanţare în cadrul POR, Axa prioritară 3. În urma verificărilor şi a 
analizei proiectului tehnic aferent cererii de finanţare, totodată a modificării cotei TVA, au 
survenit anumite modificări în bugetul acesteia, care sunt cuprinse în proiectul de hotărâre. 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN DORU: prezintă referatele 
comisiilor de specialitate, nefiind alte observaţii din partea consiliului, supune la vot proiectul de 
hotărâre, care se votează cu 17 voturi pentru (dl. consilier Pethő István lipseşte din sală) 
HOTĂRÂREA NR. 274/2010. 

PUNCTUL IV. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind dezlipirea unui teren 
situat în municipiul Sfântu Gheorghe la intersecţia străzii Mihai Eminescu (fostă str. 1 
Decembrie 1918) cu str. Józef Bem. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS: acest proiect de hotărâre s-a elaborat în 
vederea trecerii a unui teren în proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe. În articolul 
nr. 2 din proiect, terenul în cauză va fi dezlipit în două loturi, din care primul lot reprezinză teren 
de construcţii şi va face obiectul Legii nr. 10/2001 iar lotul nr. 2 va avea destinaţia de trotuar şi 
acces carosabil. Articolul 3 al proiectului reglementează modificarea inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al municipiului, în mod corespunzător. 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN DORU: prezintă referatul 
comisiei de specialitate, nefiind alte observaţii din partea consiliului, supune la vot proiectul de 
hotărâre, care se votează în unanimitate, cu 18 voturi pentru HOTĂRÂREA NR. 275/2010. 

PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 



completarea H.C.L. nr. 41/2009 privind aprobarea proiectului „Crearea şi amenajarea spaţiilor 
verzi din strada Cimitirului, Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT: motivul elaborării prezentului proiect 
coincide cu cel prezentat mai înainte, şi anume: în urma analizării proiectului tehnic şi revizuirii 
cererii de finanţare, valoarea cheltuielilor din capitolul 2 al bugetului a depăşit procentul de 5%, 
acceptat ca cheltuială eligibilă din totalul cheltuielilor eligibile , precum şi ulterior modificării 
structurii bugetului, cheltuielile eligibile ale proiectului este de 42.508,25 lei. 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN DORU: prezintă referatele 
comisiilor de specialitate, nefiind observaţii din partea consiliului, supune la vot proiectul de 
hotărâre, care se votează în unanimitate, cu 18 voturi pentru, HOTĂRÂREA NR. 276/2010. 

PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 40/2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Crearea şi 
amenajarea spaţiilor verzi din strada Cimitirului, Municipiul Sfântu Gheorghe”. 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT: ADR Centru printr-o adresă notifică 
municipiul, cu privire la acceptul cererii de finanţare pentru etapa precontractuală cu condiţia ca 
printr-o hotărâre să fie aprobată modificările aduse de Proiectul tehnic faţă de soluţiile propuse în 
Studiul de fezabilitate. 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN DORU: prezintă referatele 
comisiilor de specialitate, nefiind alte observaţii din partea consiliului, supune la vot proiectul de 
hotărâre, care se votează în unanimitate, cu 18 voturi pentru HOTĂRÂREA NR. 277/2010. 

 
DIVESRE 
 

Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN - DORU la „Diverse” se dă 
cuvântul d-nei Pârvan Rodica. 

Doamna consilier PÂRVAN RODICA: are două întreabări: 1. - dacă are cineva 
cunoştinţă de faptul că la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” nu este gaz de o săptămână, ca 
atare solicită rezolvarea urgentă a situaţiei; 

2. – solicită mutarea chioşcului de bilete amplasat în faţa Grupului Şcolar Economic, din 
motiv că deranjează activitatea şcolii; 

3. – băncile din parcul central sunt distruse din cauza mizeriei de păsări. Totuşi, s-a făcut 
o investiţie frumoasă acolo, poate ar trebui mutate aceste bănci. 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT: directorul Colegiului în ziua şedinţei a 
înştiinţat-o pe dânsa asupra acest fart, şi este convinsă că se vor găsi soluţii pentru rezolvarea 
situaţiei. 

Doamna consilier KERESZTÉLY IRMA: începând cu luna aprilie s-au închis toate 
centrale termice, întrebarea este: de unde provine această consumaţie mare de gaze? În cazul în 
carea au primit oaspeţi în interior, există o hotărâre potrivit căreia valoarea costului de cantină şi 
internat trebuie să acopere integral cuantumul acestor cheltuieli. Trebuie verificat acest lucru. 

Domnul consilier KOVÁCS ISTVÁN: în legătură cu pomii, copacii din parc. Domnul 
consilier doreşte ca aceşti copaci să fie redimensionaţi, să fie din punct de vedere a securităţii în 
regulă, dar nu este de acord ca în centrul istoric al oraşului să fie extirpaţi copaci sănătoşi.. A 
avut o discuţie în acest sens cu dl. primar, ca urmare l-a rugat să sisteze această activitate, tăierea 
copacilor sănătoşi. Domnul consilier este de acord că anual coroana copacilor să fie curăţată, 
înălţimea lor să fie redimensionată, dar ceea ce se întâmplă cu aceşti copaci consideră a fi 
barbarism. Totodată se arată şi faptul că niciun membru al Comisiei pentru amenajarea 
teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism nu a participat la discuţiile comisiei care a 
evaluat şi a luat decizii în acest sens. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS : la orele 15,00 trebuie să participe la o 
şedinţă cu primarii a mai multor oraşe în legătură cu proiectul AQUACOV, din acest motiv ar fi 
bine venit să se voteze acum dacă sunt de acord ca şedinţa ordinară din luna octombrie să aibă 
loc la data de 14 octombrie. 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN DORU: supune la vot 

 



propunerea d-lui primar, care se votează cu 16 voturi (dl. Fazakas Mihail şi Pethő István lipsesc 
din sală). 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS: susţine că este adeptul constituirii şi 
menţinerii zonelor verzi din municipiu. Părerea dânsului este, ca în comisia de evaluare a 
copacilor de pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe au făcut parte numai specialişti, care 
ulterior acestei activităţi, au prezentat şi propunerile respective. Dl. primar propune d-lui 
consilier Kovács István să constituie o comisie de evaluare şi să decidă asupra tăierea copacilor 
nesănătoşi pe propria răspundere. Dl. primar propune să aibă încredere în specialişti, care 
lucrează în baza prevederilor legale. 

Domnul consilier KOVÁCS ISTVÁN: este convins că specialiştii au dreptate, însă ar fi 
trebuit consultaţi şi membrii Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia 
mediului şi turism asupra aspectul exterior şi riscul asumat prin tăierea acestor copaci. Domnul 
consilier este de acord să aibă loc o verificare în acest sens de către comisia de urbanism. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS : este de acord cu constituirea unei comisii 
de verificare, totodată acordă d-lui consilier calitatea de preşedinte al acesteia, ca urmare va opri 
activitatea de tăiere a copacilor pe teritoriul municipiului.  

Domnul consilier FERENCZ CSABA: domnul consilier a participat într-o delegaţie la 
Canija din Voivodina, s-au purtat discuţii pe tema culturii, consideră că s-a făcut un pas înainte în 
privinţa colaborării în domeniul culturii. 

Doamna consilier KERESZTÉLY IRMA: înainte cu un an domnii şi doamnele 
consilieri au avut o serie de obiecţii în legătură cu mutarea Grădiniţei nr. 4 din municipiu, cu 
aeastă ocazie doamna consilier îi invită pe colegi să se deplaseze la Grădiniţa „Csipike” să vadă 
ce condiţii excelente s-au creatpentru copii. Doamna consilier este convinsă asupra fapului că 
aceleaşi schimbări pozitive vor interveni şi în cazul copacilor din centru. 

Domnul consilier FERENCZ CSABA: menţionează că aceste schimbări au fost realizate 
împreună. 

Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN: domnul consilier a participat într-o delegaţie în 
oraşul Cegléd cu ocazia sărbătorii zilei oraşului unde s-a încheiat o convenţie în domeniul 
turismului. Echipa de futsal a municipiului a obţinut la Cegléd premiul II. 

Domnul consilier NEMES TIBOR: pe strada Şoimului s-au terminat lucrarările de 
canalizare dar şi în momentul de faţă curge apa pe stradă. Dl. consilier a semnalat că ar fi bine 
venit ca în faţa Sălii de sport „Szabó Kati” să se amplaseze un stâlp de iluminat. 

 
 
 
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 extraordinare a Consiliului Local din data de 11 noiembrie 2010. 
 
 
 
 
 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR, 
                    Guruianu Mădălin Doru.                                                                Kulcsár Tünde 
 

 

 

 
 


