
 

 

 
 
 

Nr. 18.669/2011 
 

PROCES VERBAL 
 
 Încheiat astăzi, 11 aprilie 2011 cu ocazia şedinŃei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenŃi 13 membri, 2 reprezentanŃi ai satelor 
aparŃinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi domnul 
Rápolti István – Coşeni, lipsind consilierii Fazakas Mihail, Gazda Zoltán, Keresztély Irma, 
Klárik Attila, Kovács István, Miklós Zoltán, Nemes Tibor, Pethı István. 
 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe s-a făcut în conformitate 
cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea 215/2001, privind administraŃia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare prin DispoziŃia emisă de primarul 
Municipiului Sfântu Gheorghe, nr. 636/08.04.2011. 
La şedinŃă participă, conform legii:  Kulcsár Tünde – secretarul municipiului Sfântu Gheorghe.   
 Din partea mass media sunt prezenti: Nagy D. István - „Székely Hirmondó”, Molnár 
Székely Emıke - „Mesagerul de Covasna”.  
 
 Domnul preşedinte de şedinŃă MILD ZOLTÁN (lb.m.): „Bună ziua tuturor. Vă rog să 
pornim aparatele. Nu avem traducere, aşa că, vom vorbi româneşte. (lb. ro.): Având în vedere că 
nu avem translator, o să vorbesc în limba română, pentru operativitate. Pe ordinea de zi, avem 2 
puncte. În legătură cu ordinea de zi, dacă are cineva observaŃii? Dacă nu, să votăm ordinea de zi. 
PuŃină răbdare, că eu nu pot vota. Aşteptăm câteva secunde. MulŃumesc. Deci, în legătură cu 
ordinea de zi, dacă are cineva... dacă nu, să votăm. 
  Se votează cu 12 voturi pentru, 1 consilier nmu a votat lipsind de la vot (Bereczki Kinga). 
 PUNCTUL I. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea DocumentaŃiilor 
de Avizare a Lucrărilor de IntervenŃie pentru modernizarea unor străzi din municipiul Sfântu 
Gheorghe în  baza Programului NaŃional de Dezvoltare a Infrastructurii. Prezintă: Antal Árpád 
András, primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „MulŃumesc frumos. Este şi motivul 
pentru care, cu toate că şi săptămâna trecută, joi, am avut o şedinŃă extraordinară, având în 
vedere faptul că încercăm să prindem câteva investiŃii finanŃate de la bugetul central, pentru 
câteva străzi din Municipiul Sfântu Gheorghe, şi s-au aprobat nişte standarde de cost, pe baza 
cărora trebuiau refăcute documentaŃiile de avizare a lucrărilor de intervenŃie. Respectiv, fiind un 
program guvernamental, care merge pe credit – furnizor, trebuia să includem în documentaŃie, şi 
în indicatorul tehnico - economic şi costurile de dobânzi, pe care statul le va plăti, practic, a 
trebuit să modificăm aceste documentaŃii. Vorbim, aici, de modernizarea Borviz, Lăcrămioarei, 
Cserey Jánosné, Diószegi László, Salcâmilor şi Ceferiştilor. Eu sper că aceste străzi vor intra, 
toate, în acest program naŃional, de dezvoltare a infrastructurii, şi în acest an, respectiv anul 
viitor, se vor moderniza, din fonduri guvernamentale. Vă mulŃumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinŃă MILD ZOLTÁN (lb.r.): „Domnul Ivan.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „MulŃumesc. Am o mică 
observaŃie, şi anume, că n-am putut studia aceste materiale, deoarece, inclusiv astăzi dimineaŃă, 
până la 8,30 – 9,00 , nu le-am avut la dispoziŃie.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Da! Deci, după cum v-am spus, o 
bună parte din aceste documentaŃii, există deja. Deci, le-am aprobat. Sunt documentaŃii care 
trebuiau modificate, conform acestor standarde, aprobate de guvern, respectiv, trebuia inclus acel 



 

procent de 35%, pentru cheltuielile de dobânzi, pe care le va plăti statul. Practic, a fost aşa un... 
curs contra cronometru, pentru că, săptămâna trecută, marŃi, am fost în Bucureşti, mi s-a spus 
cum trebuie modificat, şi mi s-a dat termen pentru marŃi, săptămâna asta, să le şi predăm la 
Ministerul Dezvoltării. Practic, a trebuit să contactăm toŃi proiectanŃii care au făcut aceste 
documentaŃii, să lew modifice, să le facă. Deciu, eu mă bucur că am fost gata până la ora 14,00, 
azi, vă spun sincer. Vă mulŃumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinŃă MILD ZOLTÁN (lb.r.): „Vă rog, domnul Ivan.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Deci, dacă înŃeleg bine 
modificările, faŃă de ceea ce am avut înainte, e numai diferenŃa aceea de preŃ, sau mai sunt şi 
altele, de tehnică, de soluŃii adoptate, sau altceva, asemenea? MulŃumesc.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Deci, sunt modificări tehnice, 
pentru că noi am avut proiecte la anumite străzi, şi vor mai fi şi alte pe care le vom mai modifica: 
Kos Károly, Jókai Mór, şi aşa mai departe. Străzi, unde noi, de exemplu, în documentaŃie, am 
avut şi trotuarul inclus, şi pista de biciclişti, inclusă, în unele chiar canalizarea inclusă, şi 
pluvialul inclus. În acest program guvernamental intră doar strada. Deci, practic, trebuia scos tot 
ce era trotuar, tot ce era altă investiŃie, doar partea de stradă, conform unor costuri stabilite prin 
Hotărâre de Guvern, trebuiau actualizate. Deci, soluŃii tehnice, în sensul de grosime a asfaltului, 
şi aşa mai departe. Nu s-au modificat. Ceea ce s-a modificat, este faptul că, în acest program nu 
intră, de exemplu, canalizare, sau pluvial, sau aşa mai departe. MulŃumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinŃă MILD ZOLTÁN (lb.r.): „Altcineva mai doreşte? Dacă nu, 
să votăm. 
 Se votează, cu 13 voturi pentru, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 86/2011. 
 
 DIVERSE 
 
 Domnul preşedinte de şedinŃă MILD ZOLTÁN (lb.r.): „Are cineva? Doamna Sztakics, 
vă rog.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Pentru consultare, aş vrea, cu 
membrii consiliului, dar cu uşile închise. Deci, fără prezenŃa ziariştilor, aş vrea să consultăm 
ceva. MulŃumesc.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Deci, după şedinŃă.” 
 Domnul preşedinte de şedinŃă MILD ZOLTÁN (lb.r.): „Mai are cineva, la Diverse, dacă 
nu, şedinŃa de azi o încheiem. Vă mulŃumesc.” 
 
 
 Prezentul proces verbal s-a încheiat într-un singur exemplar, care se păstrează la dosarul 
şedinŃei, în arhiva Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, judeŃul Covasna şi a fost adoptat în 
cadrul şedinŃei ordinare a Consiliului Local din data de 26 mai 2011. 
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