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PROCES VERBAL 
 
 Încheiat astăzi, 18 aprilie 2011 cu ocazia şedinŃei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenŃi 17 membri, 2 reprezentanŃi ai satelor 
aparŃinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi domnul 
Rápolti István – Coşeni, lipsind  consilierii Guruianu Mădălin Doru, Klárik Attila, Kovács 
István, Pârvan Rodica. 
 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. 657/14.04.2011. 
La şedinŃă participă, conform legii:  Kulcsár Tünde – secretarul municipiului Sfântu Gheorghe.   
 Din partea mass media sunt prezenti: Szekeres Attila - „Háromszék”. 
 Domnul preşedinte de şedinŃă MILD ZOLTÁN (lb.m.): „Suntem prezenŃi 11 persoane. 
Şi-a pornit, toată lumea, microfoanele? Acum suntem 13, 14, aşa că, este în regulă. V-aş face 
cunoscută ordinea de zi. Avem un punct „D”, şi aprobarea unei documentaŃii. Are cineva, 
observaŃii în legătură cu ordinea de zi? MulŃumesc frumos. Nu are nimeni. Vă rog să votăm în 
legătură cu ordinea de zi.”  
 Se votează cu 14 voturi pentru, 3 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Ferencz Csaba, 
Keresztély Irma, Sztakics Éva Judit).  
 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 preşedinte de şedinŃă MILD ZOLTÁN (lb.m.): „Aş introduce punctul 1 de pe 
ordinea de zi. Între timp, mi se şopteşte că nu avem nicio hotărâre care să necesite o majoritate 
de 2/3. Bine. Este vorba despre 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 domnul primar Antal Árpád András.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „MulŃumesc frumos. Am pregătit 
documentaŃia pentru alte străzi, pe care le vom duce la Bucureşti, în seara aceasta. Unele din 
acestea sunt depuse la axa 2 a Programului Operativ Regional, şi, de fapt, sunt străzi care fac 
parte din proiecte câştigătoare, dar, datorită faptului că acolo banii s-au epuizat, deja, Ministerul 
Dezvoltării a demarat un program în cadrul căruia, aceste străzi sunt tratate prioritar şi vor fi 
finanŃate din buget central. Şi, avem şi alte străzi a căror renovare ar fi foarte importantă şi 
urgentă, la fel cum săptămâna trecută am avut pregătite documentaŃiile la o parte din acestea, la 
care fost nevoie doar de o reactualizare, pentru a conformă cu cerinŃele ministerului, iar o parte 
conŃine documentaŃii complet noi. MulŃumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinŃă MILD ZOLTÁN (lb.m.): „MulŃumesc. ObservaŃii? Dacă 
nu sunt, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Keresztély Irma, 
Sztakics Éva Judit), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 87/2011.  
 PUNCTUL D1. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind reprezentarea în justiŃie 
a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád András primar.  



 

 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „MulŃumesc frumos. În acest 
proiect de hotărâre este vorba despre faptul că, am dori, ca în procesele cu schimbarea denumirii 
străzilor, Consiliul Local să fie reprezentat de un avocat. Acesta este motivul pentru care avem 
nevoie de o hotărâre, să putem angaja un avocat, unul cu o pregătire şi o stricteŃe 
corespunzătoare, care să poată reprezenta interesele Consiliului Local în aceste procese. 
MulŃumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinŃă MILD ZOLTÁN (lb.m.): „MulŃumesc. ObservaŃii? Dacă 
nu sunt, vă rog să votăm. 
 Se votează în unanimitate, cu 17 voturi pentru, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 88/2011.  
 Domnul preşedinte de şedinŃă MILD ZOLTÁN (lb.m.): „S-a votat. Doreşte cineva să ia 
cuvântul la Diverse? (lb.ro.): Domnul Ivan, vă rog.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „ MulŃumesc. Foarte pe scurt, 
l-aş ruga pe domnul primar; unde pot găsi şi eu Raportul anual pe care l-a întocmit dumnealui, şi 
care, în şedinŃa trecută ne-a spus, că fiind lung, nu se prezintă. Aş vrea, totuşi, să-l văd şi să-l 
cunosc. A doua problemă este că am cerut anterior, încă nişte probleme şi, bazându-mă pe 
prevederi legale, care-mi dădeau speranŃe că în zece zile să obŃin nişte răspunsuri, vă rog, 
domnule primar, revin şi întreb: despre evaluarea personalului, mai bine zis a funcŃionarilor 
publici, conform Legii 188, şi am mai întrebat despre modul de rezolvare a petiŃiilor şi primirea 
cetăŃenilor în audienŃă, conform OrdonanŃei Guvernului, 27/2002, trebuia întocmită o analiză 
semestrială. MulŃumesc.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Deci, domnul Ivan. Aceste 
solicitări nu fac obiectul unei şedinŃe extraordinare. Pentru şedinŃa ordinară veŃi primi răspunsul. 
Iar, în ceea ce priveşte raportul, dacă vreŃi, este la mine pe masă, vi-l pot arăta. Dacă nu m-aş 
grăbi azi la Bucureşti, l-aş fi prezentat azi. O să-l prezint la şedinŃa ordinară. Vă mulŃumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinŃă MILD ZOLTÁN (lb.m.): „MulŃumesc frumos. Încheiem 
şedinŃa.” 
 
 
 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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