
 

 

 

 
 
 

 

Nr. 65.915/2012 
PROCES – VERBAL  

 
 Încheiat azi, 17 decembrie 2012 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local 
al Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 19 membri, lipsind: Magyarósi 
Imola-Piroska şi Vargha Mihály-Béla. 
 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. 1472/11.12.2012. 
 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 KATÓ BÉLA (lb.m.): „Bună ziua. Salut cu drag pe 
toată lumea prezentă la prima şedinţă a lunii decembrie. Pe Ordinea de zi a şedinţei de azi 
sunt 7 puncte. Are cineva observaţii sau completări? Nu are nimeni. Atunci, vă rog să 
votăm în legătură cu Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Pârvan 
Rodica, Profiroiu Marilena). 
 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. Salut cu 
respect pe toată lumea. Rectificăm bugetul Municipiului cu 240.290 de lei. Sunt plusuri şi 
minusuri. Lista e destul de lungă. Încerc să enumăr categoriile mai mari. Cu ocazia 
rectificării anterioare de buget, am amintit că se joacă ping – pong cu salariile profesorilor. 
Acum au dat înapoi acele 906.060 lei, sumă pe care au luat-o data trecută. Încasările 
proprii le majorăm cu 746.200 lei. Dureros, dar datorită „generozităţii” noului Guvern, alte 
20 de miliarde de lei iau din bugetul nostru. Dintr-o pură coincidenţă, acel ministru care ne 
produce un minus de 1.893.800 de lei este liberal. Practic, tot ce înseamnă investiţii în 
oraşul nostru, la capitolul investiţii din bugetul nostru, şi ceea ce ar fi trebuit să fie finanţat 
de ministerul liberal a fost totul retras din buget. Acum, cea mai mare sumă ce s-a luat este 
suma de 1.357.210 de lei, din programul de termoizolaţii. Noroc că încasările proprii cresc, 
din asta putem finanţa anumite investiţii. Eu nu aş sublinia celelalte capitole de investiţii, 
plusuri, minusuri, deoarece totalizează vreo 60. Dacă are cineva întrebări legate de ceva 
concret, răspund la acestea, de ce apar cu plus sau de ce apar cu minus. Ne-ar lua 
aproximativ 20 de minute să le enumăr separat. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Are 
cineva observaţii? Am luat la cunoştinţă aceste cifre, cu părere de rău, dar dacă nu are 
nimeni observaţii, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Profiroiu 
Marilena), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 277/2012. 

„Mulţumesc. A fost aprobat.” 
 



 

 

 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
bugetului Poliţiei locale din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2012. Prezintă: Antal 
Árpád András, primar. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Este 
vorba despre o regrupare a sumei de 45.500 de lei. Micşorăm cheltuielile materiale cu 
45.500 lei, şi majorăm cheltuielile de personal cu aceeaşi sumă, în bugetul Poliţiei Locale. 
Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.m.): „Are cineva observaţii, 
întrebări? Nu există, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
278/2012. 

„Mulţumesc. S-a adoptat” 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád András, 
primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Rectificăm bugetul Teatrului „Tamási Áron”, cu 84.000 de lei. Această sumă va acoperi 
cuantumul majorării salariale la instituţia culturală. Evident, este vorba de cheltuieli de 
personal.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.m.): „Mulţumim frumos. 
Observaţii, rectificări? Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
279/2012. 
 „Mulţumesc.” 

PUNCTUL IV 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.): „Aici este vorba despre 
regruparea cheltuielii în valoare de 25.000 de lei. Este o schimbare de semne, plus şi 
minus, la fel ca şi la proiectul de hotărâre anterior. Luăm 25.000 de lei de la cheltuielile de 
personal şi majorăm cu aceeaşi sumă cheltuielile materiale. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Observaţii, intervenţii? Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
280/2012. 

„A fost adoptat.” 
PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 

veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare din cadrul instituţiilor de învăţământ 
preuniversitar de stat pe anul 2012. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Rectificăm aceste capitole de venituri şi cheltuieli în cazul instituţiilor de învăţământ. La 
două instituţii scad, la şase instituţii cresc încasările proprii.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.m.): „Are cineva observaţii? Dacă 
nu, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
281/2012. 

„Mulţumesc. A fost adoptat.” 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 248/2012 privind prelungirea pe o perioadă de un an a liniei de 
finanţare rambursabilă internă contractată de la CEC BANK S.A. Prezintă: Antal Árpád 



 

 

András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Cum se 
ştie, la o şedinţă anterioară, am prelungit linia de finanţare. CEC BANK S.A. a solicitat 2 
modificări în contract, respectiv a cerut să le introducem în proiectul de hotărâre. Asta vom 
face acum. Prima întrebare a fost cu ce garantăm creditul, iar cea de-a doua întrebare a fost 
pe cine împuterniceşte Consiliul Local pentru semnarea contractului. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.m.): „Mulţumim frumos. Întrebări, 
observaţii? Dacă nu sunt, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Miklós 
Zoltán), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 282/2012. 
 „Mulţumesc. A fost aprobat. Deoarece domnul consilier Miklós Zoltán ar fi în 
conflict de interese, nu a participat la vot. Punctul următor va fi prezentat de domnul 
viceprimar Tischler Ferenc, şi aş dori să menţionez că acest proiect a primit aviz favorabil 
de la Comisia nr 3.” 

PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea listei de 
repartizare a locatarilor Căminului Social în locuinţele situate în imobilul din str. Lunca 
Oltului nr. 13-15. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.  
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos, domnul 
preşedinte. Conform metodologiei adoptate în cadrul şedinţei din luna noiembrie, vom 
reevalua familiile. În Anexă vom găsi Ordinea şi rugămintea mea este să o aprobăm, pentru 
ca şi aceste familii să se poată muta în noile locuinţe. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.m.): „Observaţii, intervenţii? 
Nefiind, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
283/2012. 
 „Mulţumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Are cineva ceva de adăugat la 
Diverse? Doamna Pârvan Rodica.” 
 
 DIVERSE 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r): „Aş vrea să ştiu când va fi şedinţa 
ordinară.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Deci, pe data de 27, joi, de la 
ora 14,00, vom avea şedinţa ordinară. E zi de lucru, noi muncim. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc. Doamna 
Profiroiu Marilena.” 
 Doamna consilier PROFIROIU MARILENA (lb.ro.): „Aş ruga Comisia Juridică 
ca vineri, la ora 13,00 să ne întâlnim. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc. Alte observaţii 
şi intervenţii nu mai sunt. Ne întâlnim pe data de 27 decembrie. Dacă nu ne întâlnim, vă 
doresc Sărbători Fericite. Mulţumesc frumos.” 
 
 
 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 31 ianuarie 2013. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR, 
                            Kató Béla                                                             Kulcsár Tünde  
 


