
 

 
 
 

Nr. 38.727/2012 
PROCES – VERBAL  

 
 Încheiat azi, 14 august 2012 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 17 membri, lipsind consilierii Kondor 
Ágota, Magyarósi Imola Piroska, Palela Rădiţa şi 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 administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare prin Dispoziţia emisă de primarul 
Municipiului Sfântu Gheorghe, nr. 961/10.08.2012. 
 La şedinţă participă, conform legii: dl. Antal Árpád András, Primarul Municipiului Sfântu 
Gheorghe, d-na Sztakics Éva –Judit şi dl. Tischler Ferenc, Viceprimarii Municipiului Sfântu 
Gheorghe, d-na Kulcsár Tünde – Secretarul Municipiului Sfântu Gheorghe.  
 În sală sunt prezenţi reprezentanţi ai mass-media. 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Bună ziua. Salut cu drag pe 
toţi cei care participă la şedinţa extraordinară de azi a Consiliului Local. Numărul consilierilor 
prezenţi este suficient pentru a ţine şedinţa. Azi avem 11 puncte pe ordinea de zi, iar punctul 12 
este punctul Diverse. Doreşte să se înscrie cineva la Diverse? Nu. Deci, rămân cele 11 puncte. Să 
votăm în legătură cu Ordinea de zi. 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Profiroiu 
Marilena). 
 „Mulţumesc frumos. Trecem la punctul 1 de pe Ordinea de zi.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2012. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Şi eu salut cu 
drag pe toată lumea, reprezentanţii presei, pe domnul Tóth Birtan Csaba, şi reprezentanţii celor 
două sate preferate. Primul punct de pe orinea de zi se referă la rectificarea bugetului oraşului 
nostru. Este un moment istoric, din păcate, în sens negativ este moment istoric, căci în ultimii 4 
ani şi jumătate am rectificat bugetul de aproximativ 30 de ori, şi dacă ţin bine minte, este pentru 
prima oară când rectificarea este în scădere. Motivul acestei rectificări este acela că noul Guvern 
al României a retras banii pe care oraşul nostru i-a primit pe vremea guvernării Ungureanu, mai 
exact, a retras o parte, suntem în proces şi acum cu Guvernul, ne-au trimis pe cap Curtea de 
Conturi. Cei de la Curtea de Conturi au interpretat regulamentul într-un mod destul de ciudat şi 
au considerat că, din suma de 3,36 miliarde, oraşului nostru i se cuvine doar 2,27 miliarde de lei, 
şi consideră că sumele primite din Fondul de Rezervă al Guvernului se pot utiliza doar pentru 
acoperirea aporturilor proprii la proiecte. Cu asta, n-ar fi fost  nicio problemă, dar şi modul de 
interpretare a aporturilor proprii este foarte ciudat, căci cheltuielile neeligibile nu le-au 
considerat aporturi proprii, deşi şi aceste cheltuieli sunt plătite din bugetul oraşului. Ceea ce a 
fost şi mai ciudat, a fost faptul că, cei de la Curtea de Conturi au spus că proiectele comunitare 
pentru care am aplicat prin Asociaţia de Dezvoltare, şi ştiţi foarte bine că noi, Consiliul Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe facem parte din mai multe Asociaţii de Dezvoltare, deci la 
proiectele depuse prin aceste asociaţii, căci altfel nu puteam aplica pentru aceste proiecte, o parte 
a aportului propriu  este susţinut de municipalitate.  
 
 



Cei de la Curtea de Conturi au spus că aportul propriu la proiectele care nu sunt contractate de 
Consiliul Local nu se poate plăti din aceste fonduri. Deci, este evident că este o abordare de rea-
voinţă, o decizie de rea-voinţă, atât din partea Guvernului, cât şi din partea Curţii de Conturi. Şi 
mai departe, vom continua procesul cu Guvernul pentru suma de 1,08 miliarde, dar, din păcate, 
noi trebuie să operăm această rectificare în buget. Bugetul nostru scade cu valoarea de 831.000 
de lei, căci la capitolul încasări proprii avem o creştere cu 150.000 de lei. Deci, scăderea netă 
este de 831.000 de lei. Avem şi diferite regrupări. Ceea ce apare cu minus, în mare parte este 
vorba despre o parte din acele sume pe care am încercat să le finanţăm din suma de 33,6 
milioane. În multe cazuri este vorba despre suma întreagă. Mai sunt şi alte regrupări mai mici, 
apare pe ultima pagină, la aporturi proprii la proiecte, suma de 2.247.080 de lei. Mulţumesc 
frumos. Dacă are cineva întrebări, vă rog să le puneţi.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Domnul Bálint József, 
poftiţi.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc pentru cuvânt. Aşa cum a spus şi 
domnul primar, în ultimul timp nu prea s-a întâmplat să se retragă sume acordate de la Guvern, şi 
să renunţăm la acele proiecte şi lucrări pe care le-am fi susţinut financiar din fonduri 
guvernamentale. În această rectificare de buget eu văd cu mare regret că din acest motiv lipsesc 
sume mari de bani, de exemplu la construirea de locuinţe, suma de 400.000 de lei. Şi cu regret şi 
mai mare văd că se modifică şi sumele de bani pentru casa mortuară de la Chilieni şi Coşeni, 
după promisiuni de 4 ani, sume alocate la modificarea de buget pe care am operat-o când ne-au 
fost date aceste fonduri guvernamentale. Am dori o promisiune şi de la domnul primar şi de la 
stimaţii colegi, că dacă vom avea succes în reobţinerea acestei sume, de 1.080.000 de lei sau 
dacă se vor obţine alte sume de la Guvern, atunci acestea să fie primele care vor beneficia de 
alocarea banilor. Ştim foarte bine că la Chilieni şi Coşeni oamenii aşteaptă de foarte mult timp 
acele case mortuare. Nu pentru a le folosi, ci pentru liniştea lor, că au primit ceea ce a făcut 
obiectul promisiunilor electorale şi din fosta campanie, şi de atunci fiind incluse în bugetul 
fiecărui an. Şi nu ar strica să vorbim pe scurt şi despre situaţia lor. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Domnul primar, poftiţi.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În ceea ce 
priveşte casa mortuară de la Chilieni şi Coşeni, trebuie să spunem, totuşi, că nu am putut începe 
investiţiile din cauta problemelor şi încurcăturilor juridice. Şi acum, toată lumea poate să vadă că 
nu am retras toată suma, ci doar o parte din aceasta, tocmai pentru a putea demara lucrările de 
investiţii, în cazul în care situaţia juridică va fi clarificată. Evident, dacă vor începe investiţiile, 
aceasta va fi tratată cu prioritate şi vom face tot ce ne stă în putinţă pentru a aloca bani în acest 
scop. Se vede clar că am retras bani şi de la instituţiile noastre, în ciuda faptului că o parte 
semnificativă a sumei de 33,6 milioane de lei a fost alocată rectificării bugetelor instituţiilor 
noastre. Începând cu Teatrul „Tamási Áron”, şi până la Societatea de Salubrizare. Deci, practic, 
la Societatea de Salubrizare am retras o parte din bani, dar de la  Teatrul „Tamási Áron” şi de la 
alte intituţii culturale nu am retras bani, motiv pentru care, din alte părţi a trebuit să luăm sume 
mai mari. Astfel, eu pot să-l asigur pe domnul consilier că, în momentul în care vor începe 
investiţiile, vom găsi soluţii să se finalizeze cât mai repede. Mulţumesc frumos.” 
  Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Domnul Rápolti István.” 
 Domnul RÁPOLTI ISTVÁN – responsabil sat (lb. m.): „Mulţumesc pentru cuvânt. Eu 
aş dori să-i mulţumesc domnului consilier Bálint József că are grija casei mortuare din Chilieni şi 
Coşeni. Şi eu aş fi dorit să iau cuvântul, dar nu avem niciun material. Stăm aici ca şi capra în faţa 
verzei. Nu am ştiut de unde sunt luate sumele de bani, căci dacă ştiam, şi eu aş fi luat cuvântul 
mai repede. Într-adevăr, acest lucru durează de 4 ani. Domnul primar a şi promis la şedinţa 
sătească că acest lucru se va realiza. Aşa este, sunt probleme juridice, dar părerea mea este că, 
dacă şi municipalitatea s-ar fi implicat mai mult, problemele juridice ar fi putut fi mai descâlcite. 



Îmi pare foarte rău că se amână şi în acest an, construirea acestui lăcaş... căci, într-adevăr, în 
fiecare sat se construieşte, şi oamenii întreabă, că scrie în ziar, că şi aici şi acolo s-a construit 
casă mortuară, şi atunci, la Coşeni când va fi...aşa cum vedeţi, dragi consilieri, noi, responsabilii 
de sate nu avem multe cuvinte de zis. Deşi, Legea 215 spune că părerea responsabilului de sat 
trebuie cerută, în legătură cu orice problemă care se iveşte în sat, sau în legătură cu satul. Nu 
vreau să fiu deştept, vă rog să citiţi articolul 52, alineatul 5. Scrie foarte clar. Niciodată nu 
suntem întrebaţi, ci doar decidem în legătură cu cele 2 sate. Este adevărat că, până acum, au fost 
decizii bune, lucru pe care-l mulţumesc. Na..., şi acum aş fi dorit să intervin, dar nu am nicio 
documentaţie. Nu ştiu. Mulţumesc pentru cuvânt. ” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Domnul primar, poftiţi.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS  (lb.m.): „Mulţumesc frumos. M-am uitat la 
colegii mei, şi mi-au semnalat că materialul era acolo, dar nu l-aţi luat. Pentru asta nu cred că 
putem trage la răspundere pe cineva, că Dumneavoastră nu aţi luat materialul. Eu mai repet o 
dată, că mingea nu se află pe terenul Consiliului Local, nu din vina noastră nu am putut avansa şi 
mingea se află pe terenul Bisericii, şi când ne pune la dispoziţie imobilul, atunci noi vom demara 
lucrările de investiţii. Nu putem să construim pe alt teren. Asta este problema. Şi nu cred că 
această investiţie a fost stopată de municipalitate. Cred că am fi uitat demult de ea, dacă, să 
zicem că acum 3 ani s-ar fi rezolvat problema juridică. Şi dacă nu se rezolvă nici într-un an, 
atunci, probabil, la anul tot despre asta o să vorbim. Va fi inclusă în buget la sfârşitul lunii 
ianuarie, sau începutul lui februarie, şi dacă acest obstacol nu va dispărea, atunci în septembrie, 
octombrie sau noiembrie, o vom scoate din buget. Şi aş dori să neg acele acuzaţii conform cărora 
nu ne consultăm cu Dumneavoastră, căci faptul că am retras acum această parte din bani, asta nu 
este o decizie care s-a luat peste cineva. Am fi putut lăsa chiar şi 1 leu, dar noi am lăsat câte 1 
miliard, în ambele cazuri, în speranţa că se rezolvă problema juridică şi vom putea începe 
investiţiile. Mulţumesc frumos.  
Mai avem o propunere. Am dori să amplasăm pe faţada Hotelului Bodoc un material mesh 
printat, pentru a ascunde acea faţadă urâtă, până se rezolvă, şi acolo, problemele juridice şi se va 
întâmpla ceva cu acea clădire. Ar trebui alocată în buget suma de 25.000 de lei, şi propun să 
luăm de la capitolul de termoizolaţii, pentru realizarea mesh-ului pentru ascunderea faţadei 
Hotelului Bodoc. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Domnul Bálint József, 
poftiţi, aveţi cuvântul.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Aş dori să întreb ce va fi printat pe acel 
material?” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Vor fi mai multe fotografii ale 
oraşului, un foto pixelat, realizat din mai multe fotografii mici ale oraşului şi mai este un copac 
mare. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Vă rog să votăm în 
legătură cu această propunere.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „S-a acceptat. Acum, să votăm despre primul punct de pe ordinea de zi.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 186/2012. 
 „S-a adoptat.” 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2012. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Rectificăm  
bugetul Direcţiei de Asistenţă Comunitară  cu suma totală de 250.000 de lei. Se referă la lunile 
septembrie şi octombrie. 165.000 de lei pentru ajutorarea persoanelor cu diyabilităţi, respectiv 
85.000 de lei, pentru plata asistenţilor acestora. Mulţumesc frumos.” 



 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Are cineva observaţii? Rog 
colegii să votăm despre punctul 2.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot Sztakics Éva-Judit, 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 187/2012. 
 „S-a adoptat.” 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
Casei de Cultură Municipală pe anul 2012. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Suplimentăm 
bugetul Casei de Cultură Municipale cu 30.000 de lei, din această sumă, 3.800 de lei pentru 
cheltuieli materiale, 26.200 lei pentru investiţii. 8.400 de lei pentru Casa de Cultură din Chilieni; 
17.800 de lei pentru reabilitarea Casei Pensionarilor. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Dacă 
are cineva observaţii la acest punct, vă rog să semnaleze. Dacă nu are nimeni, să votăm.” 
 Se votează 16 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot Sztakics Éva-Judit, 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 188/2012. 
 „S-a adoptat punctul 3 de pe Ordinea de zi.” 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea mandatarilor 
Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. 
TEGA S.A. Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád András primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 3 colegi au 
reprezentat Consiliul Local în şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor a SC Tega SA. Dintre 
aceştia, la doi din aceştia le-a expirat mandatul: domnul Şerban Valeriu şi domnul Gazda Zoltán, 
rămânând domnul consilier Miklós Zoltán, consilier şi în vechiul mandat, şi în cel nou. Deci, 
avem nevoie de 3 propuneri, din care una, după părerea mea, este dată, şi propunem să-şi 
continue munca. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Are cuvântul domnul 
consilier Miklós Zoltán.” 
 Domnul consilier  MIKLÓS ZOLTÁN (lb.r.): „Mulţumesc frumos. Mulţumesc pentru 
încrederea acordată, eu l-aş propune pe domnul Debreczeni László şi pe domnul Nemes Előd, 
dacă acceptă această provocare. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Are cineva observaţii cu 
privire la cei trei nominalizaţi? Votăm pe rând. Vot secret. Cine este de acord ca domnul consilier 
Miklós Zoltán să fie la S.C. Tega S.A.?” 
 Se votează cu 16 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 „S-a acceptat. Mulţumesc frumos. Cine este de acord ca domnul consilier Debreczeni 
László să reprezinte Consiliul la S.C. Tega S.A.?” 
 Se votează cu 16 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 „Şi domnul Debreczeni va reprezenta Consiliul. Cine este de acord ca domnu consilier 
Nemes Előd să fie reprezentantul Consiliului la Societatea de Salubrizare?” 
 Se votează cu 12 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 1 abţinere. 
 „Am acceptat. Mulţumesc frumos. Rog colegii consilieri să votăm despre proiectul de 
hotărâre.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 189/2012. 
 „S-a adoptat hotărârea.” 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de 
delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu 
Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád András primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Este prezent şi 



domnul director Tóth Birtan Csaba. Dacă re cineva întrebări legate de proiectul de hotărâre, îl 
voi ruga să răspundă. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Dacă nu are nimeni 
întrebări, vă rog să votăm în legătură cu proiectul de hotărâre.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 190/2012. 
 „Am adoptat şi punctul 5 de pe Ordinea de zi.” 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind probarea înfiinţării 
Asociaţiei Clubul Sportiv SEPSI-SIC, ca structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, cu 
personalitate juridică. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Având în vedere meritele deosebite 
în ultima perioadă, pe plan sportiv, respectiv sumele investite de Consiliul Local, propunerea 
noastră este să ne asociem şi să înfiinţăm Asociaţia Clubul Sportiv SEPSI-SIC. Avantajul acesteia 
este că sumele investite pot fi verificate mult mai uşor, respectiv putem să ne aliniem aşteptările la 
cuantumul investiţiilor, în ceea ce priveşte rezultatele. În ultima perioadă am încercat să susţinem echipele 
sportive, evenimentele sportive, dar se pare că cea mai bună soluţie ar fi dacă am înregistra o asociaţie 
împreună cu Consiliul Judeţean respectiv cu Tega, iar în acest caz putem urmări mai uşor şi putem 
sponsoriza mai legal acele echipe care au adus renume oraşului, în ultimul an.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Dacă are cineva observaţii, 
rog să le semnaleze. Domnul consilier Miklós Zoltán are cuvântul.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Trebuie 
nominalizate, conform proiectului de hotărâre, persoane care să reprezinte Consiliul Local în 
AGA. Eu aş dori să propun aceleaşi persoane ca la punctul precedent, dacă acceptă. Propunerile 
mele sunt Debreczeni László şi Nemes Előd. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Domnul  Debreczeni 
László are cuvântul.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Aş dori să-l propun pe domnul 
Miklós Zoltán, ca şi a treia persoană.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Rog frumos colegii să 
votăm pe rând despre următorii colegi consilieri: Miklós Zoltán.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere. 
 „Domnul consilier Miklós Zoltán a fost acceptat. Acum, să votăm despre colegul 
Debreczeni László.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru şi 3 abţineri. 
 „L-am acceptat pe domnul Debreczeni László. Acum, vă rog să votăm în legătură cu 
domnul Nemes Előd. ” 
 Se votează cu 12 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 
 „L-am acceptat şi pe domnul consilier Nemes Előd să ne reprezinte în SEPSI -SIC. Rog 
colegii consilieri să votăm despre întregul proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 191/2012. 
 „S-a adoptat.” 
 PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal “Zonă Agricolă - Sere de legume” Municipiul Sfântu Gheorghe, Coşeni. 
Prezintă: Antal Árpád András primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. SC Ambient 
SRL este proprietarul unui teren de 3.000 de mp. Ei ar dori înfiinţarea unei Zone Agricole – Sere 
de legume, pe teritoriul satului Coşeni. Pentru asta am realizat Documentaţia urbanistică.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Are cineva propuneri, 
observaţii? Rog să votăm.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, şi 1 abţinere (Profiroiu Marilena), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 192/2012. 



 „Mulţumesc. S-a adoptat. Urmează punctul 8.” 
 PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Modernizare 
str. Brazilor”. Prezintă: Antal Árpád András primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Dacă-mi 
permiteţi, prezint împreună cu proiectul de la punctul 9 deoarece sunt asemănătoare. Este vorba 
despre aprobarea documentaáiei referitoare la modernizarea pistei pentru biciclete şi a trotuarului 
de pe strada Kós Károly. Vă rog să susţineţi ambele proiecte de hotărâre. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Are cineva observaţii la 
cele două puncte? Rog să votăm, prima oară, în legătură cu punctul 8.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 193/2012. 
 „Mulţumesc. Hotărârea s-a adoptat.” 
 PUNCTUL IX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Modernizare trotuar şi pistă 
pentru biciclişti str. Kós Károly”. Prezintă: Antal Árpád András primar. 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Să votăm despre punctul 
de la punctul 9.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 194/2012. 
 „Mulţumesc. S-a adoptat acest proiect de hotărâre. Trecem la punctul 10 de pe ordinea de 
zi.” 
 PUNCTUL X de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind reactualizarea 
componenţei Comisiei de analizare şi de propunere de atribuire sau de schimbare a denumirii 
străzilor, pieţelor şi a altor spaţii publice respectiv a obiectivelor publice de interes local din 
Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád András primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Trebuie 
împrospătate listele cu membrii a multor comisii, cauzatoare de frustraţii, deoarece în multe 
cazuri, în această ţară, autonomia locală înseamnă doar că Prefectura sau câte o organizaţie civilă 
atacă în instanţă Hotărâri ale Consiliului Local. Cred că ultimii 20 de ani la asta s-au referit. Eu 
deja tare aş dori să apuc vremurile în care în Sfântu Gheorghe, locuitorii acestui oraş vor fi cei 
care decid cum să se numească câte o stradă, piaţă sau instituţie publică. Şi la ora actuală avem o 
duzină de procese cu Prefectura, respectiv cu organizaţii civile. Ultima oară, domnul prefect a 
atacat în instanţă denumirea Casei de Cultură „Kónya Ádám”, deoarece consideră că în 
denumirea unei instituţii publice nu poate exista cuvânt în limba maghiară. Şi atunci, a atacat 
această hotărâre a Consiliului pe care am adoptat-o cu ani în urmă. Deci, eu doresc mult succes, 
răbdare, nervi de oţel celor care vor lucra în această comisie şi mai ales perseverenţă, deoarece 
convingerea mea este că timpul lucrează în favoarea noastră. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Aşteptăm propuneri pentru 
membrii comisiei. Are cuvântul domnul viceprimar Tischler Ferenc.” 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Îl propun pe domnul Kelemen 
Szilárd.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Doamna viceprimar  
Sztakics Éva are cuvântul.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Eu o propun pe doamna 
Magyarosi Imola Piroska şi Vargha Mihály.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Are cuvântul doamna 
Profiroiu Marilena.” 
 Doamna consilier PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Palela Rădiţa.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Are cuvântul domnul 
Nemes Előd.” 



 Domnul consilier  NEMES ELŐD (lb.m.): „L-aş propune şi pe domnul Czegő Zoltán.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Dacă nu există alte 
propuneri, să votăm. Vot secret. Vă rog să votăm despre colegul consilier Kelemen Szilárd.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere. 
 „Mulţumesc. L-am acceptat. Acum, să votăm despre doamna Magyarósi Imola Piroska. 
Vot secret.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 
 „Am acceptat-o şi pe doamna consilier Magyarósi. Să votăm despre domnul consilier 
Vargha.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 
 „L-am acceptat şi pe colegul consilier Vargha Mihály. Să votăm şi despre colega Palela 
Rădiţa, cu vot secret.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 2 abţineri. 
 „Am acceptat-o şi pe doamna Palela. Acum, să votăm şi despre colegul Czegő Zoltán.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 
 „Am acceptat ca şi domnul consilier Czegő Zoltán să fie membru în această comisie. Să 
votăm despre proiectul de hotărâre cu numărul 10.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 195/2012. 
 „Am adoptat hotărârea.” 
 PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pprivind alegerea preşedintelui de 
şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: preşedintele de şedinţă. 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Acest proiect de hotărâre 
stipulează ca preşedinte de şedinţă ale şedinţelor din luna septembrie să fie domnul consilier 
Czegő Zoltán, acesta fiind următorul de pe listă. În cazul în care nu poate participa, locţiitorul să 
fie următorul în ordine alfabetică, domnul Debreczeni László. Vă rog să votăm cu vot deschis.” 
 Se votează cu 17 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
196/2012. 
 „L-am acceptat pe domnul consilier Czegő Zoltán ca preşedinte de şedinţă al şedinţelor 
din luna următoare, cât şi pe domnul Debreczeni László. Vă mulţumesc pentru prezenţă. Acestea 
fiind spuse, închei şedinţa de Consiliu de azi.” 
 
  
 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 27 septembrie 2012. 
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