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PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 17 mai 2012 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 17 membri, 2 reprezentanţi ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi domnul 
Rápolti István – Coşeni, lipsind consilierii Fazakas Mihail, Ivan Niculae-Gheorghe, Pârvan 
Rodica, Pethõ István. 
 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. 513/2012. 
La şedinţă participă, conform legii: Kulcsár Tünde – Secretarul Municipiului Sfântu 
Gheorghe.   
  Domnul preşedinte de şedinţă GAZDA ZOLTÁN (lb. m.): „Bună ziua, tuturor! Vă 
rog să porniţi aparatele de votare. Din start, încercăm să rezolvăm o mică scăpare juridică. 
Ţinând cont de faptul că luna trecută nu am avut şedinţă ordinară, nu s-a adoptat nicio 
hotărâre cu privire la preşedintele de şedinţă din această lună. Deoarece eu sunt cel care 
urmează, vă întreb dacă sunteţi de acord ca eu să fiu preşedintele de şedinţă în această lună?” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
118/2012. 
 „Consiliul a adoptat. Şedinţa extraordinară de azi are 2 puncte pe ordinea de zi. De 
fapt 3, cu punctul Diverse. Are cineva propuneri, întrebări? Dacă nu are nimeni, supun la vot. 
Cine este de acord cu ordinea de zi a şedinţei de azi?” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord 
de parteneriat între Consiliul local al municipiului Sfântu Gheorghe şi Fundaţia „Pro Natura”, 
cu sediul în comuna Ozun, judeţul Covasna. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Salut cu 
respect reprezentanţii presei, doamnele şi domnii consilieri şi reprezentanţii satelor Chilieni şi 
Coşeni. Primul punct de pe ordinea de zi se referă la încheierea unui acord de parteneriat. 
Fundaţia Pro Natura doreşte să aplice pentru un proiect, din care oraşul ar câştiga foarte mult, 
dacă proiectul va fi câştigător. Este vorba despre achiziţionarea unui număr de 85 de biciclete 
şi de amenajarea a 3 centre de unde să se poată închiria biciclete. Deci, de fapt, ar dori să 
depună un proiect. Pentru acest lucru au nevoie de hotărârea noastră, şi să le ţinem pumnii, 
chiar să le facem lobby, dacă se poate, pentru ca acest proiect să fie unul câştigător. 
Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Cine 
doreşte să ia cuvântul?eventual, există propunere de modificare? Până vă gândiţi, eu aş dori să 
întreb, deoarece am citit întreg materialul şi nu am găsit nicăieri cât este cotizaţia 
municipalităţii, căci scrie că poate fi membru cel care plăteşte cotizaţie. Deci, nu există suport 
material. Îi dau cuvântul domnului Vrabie Kovács Zsolt.” 



 

 

 Domnul VRABIE KOVÁCS ZSOLT (lb.m.): „Aş dori să întreb dacă la această 
asociere se mai pot asocia şi alţii? Aici mă gândesc la Asociaţia Sepsi – Bike. ” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Adevărul este că, atunci când 
m-a căutat reprezentantul Fundaţiei Pro Natura, acum aproximativ 10 zile, mi-a vorbit despre 
această idee, iar eu i-am spus că este o idee foarte bună aceea de a realiza aceste 3 centre de 
unde locuitorii oraşului să poată închiria biciclete, sistemul funcţionând cu cartele. El a venit 
cu ideea. E un proiect on-line, trebuie predat până pe 20. Cred că s-ar putea, sau s-ar fi putut 
realiza şi alte asocieri. În schimb, dacă noi adoptăm acum această hotărâre, şi pentru a include 
acum şi pe altcineva în asociere, ar fi trebuit să ne pregătim, asociaţiile ar fi trebuit să discute 
şi să hotărească anumite lucruri, şi ar fi trebuit incluse statuturile ambelor asociaţii. Deci, prin 
achiziţionarea celor 85 de biciclete şi montarea celor 3 centre, proiectul se termină. Restul 
este responsabilitatea municipalităţii, deci funcţionarea acestui proiect. Deci, din atât constă 
acest proiect. A venit Fundaţia care scrie proiectul, depune proiectul, iar dacă va fi câştigător 
ne vom bucura, dar după aceea este responsabilitatea Primăriei. Deci, nu înseamnă că această 
fundaţie va continua şi alte activităţi legate de biciclete, pe viitor.” 
 Domnul VRABIE KOVÁCS ZSOLT (lb.m.): „Deci, eu nu la proiect aş fi dorit să ne 
implicăm, căci ştiu că este foarte complicat, ci la punerea în aplicare a proiectului, acolo dacă, 
eventual...Trebuie să spun că am un trecut de mai mult de zece ani legat de activităţile cu 
biciclete. Ca şi membru Alpin Sport, toată lumea mă cunoaşte. Asta mi-aş fi dorit, căci unul 
din ţelurile Sepsi Bike a fost să reuşim să înfiinţăm centre de închiriere de biciclete. Mă bucur 
că cineva a preluat acest lucru de pe umerii mei, dar aş dori să particip la colaborare, dacă se 
poate.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Doamna viceprimar.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Noi ne bucurăm foarte mult, 
şi este evident că vom colabora cu Sepsi Bike. Trebuie să identificăm cele, cel puţin, 3 puncte 
în oraş, unde există supraveghere permanentă, pentru obţinerea cartelelor. Eu m-am gândit ca 
unul să fie la Sala Sporturilor, căci acolo avem omul nostru, un centru să fie în jurul Casei cu 
Arcade, şi pentru al treilea punct ne mai gândim. Şi dacă Sepsi Bike va contribui la 
funcţionarea acestor centre, noi ne bucurăm nespus de mult, căci va lua o responsabilitate şi 
de pe umerii noştri.” 
 Domnul VRABIE KOVÁCS ZSOLT (lb.m.): „Evident că vom acţiona în acest 
domeniu, căci acesta a fost scopul nostru. Prin forţe comune putem să realizăm mai uşor. Vă 
mulţumesc anticipat pentru încredere şi aştept să mă contactaţi, pentru a putea rezolva aceste 
lucruri.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim pentru ofertă. 
Are cuvântul doamna consilier Bereczki Kinga.” 
 Doamna consilier BERECZKI KINGA (lb.m.): „Aş dori să le fac cunoscut 
reprezentanţilor Sepsi Bike, că suntem doar în faza de intenţie. S-a realizat un proiect, pentru 
un concurs. Deci, nu poate fi considerat 100% sigur acest proces, deci este o intenţie, aşa că 
eu sunt de părere că oricum va fi oportună implicarea unei asociaţii de profil pentru 
funcţionarea acestuia. Deci, în cazul în care acest proiect va fi necâştigător, atunci va fi nevoie 
de o pregătire mai serioasă pentru realizarea acestui lucru.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Domnul Zsolt a cerut 
cuvântul, din nou.” 
 Domnul VRABIE KOVÁCS ZSOLT (lb.m.): „Aş dori să răspund la cele spuse de 
doamna consilier. Eu nu visez deja că acest proiect este gata, şi noi să fim membri cu orice 
preţ, ci aş dori să evit situaţia cu care ne întâlnim în fiecare zi, şi anume implicarea unora care 
nu se pricep. Acum nu aş dori să dau exemple de proiecte, dar sunt cazuri în care în poziţii nu 
de conducere, ci ca factori de decizie ajung persoane care nu se pricep. Şi nu este vina 



 

 

persoanelor respective, ci...” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Cred că ne-am abătut de 
la temă. Vorbim despre altceva, aşa că nu văd rostul să mai continuăm această discuţie.” 
 Domnul VRABIE KOVÁCS ZSOLT (lb.m.): „Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim, încă o dată, 
pentru ofertă. Luând în considerare faptul că nu s-au născut propuneri de modificare, vă rog să 
votăm, cine este de acord cu acest proiect de hotărâre.” 
  Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
119/2012. 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de 
obiective pentru managementul Casei de Cultură „Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe, pe 
perioada 2012-2017. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Mai mult 
de atât, nu am cum să spun. Este un material voluminos. Sunt sigur că l-aţi parcurs. Dacă sunt 
întrebări, răspund la ele. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GAZDA ZOLTÁN (lb. m.): „Mulţumesc frumos. 
Intervenţii, întrebări? Vă mai spun că s-a discutat despre acest proiect de hotărâre în Comisia 
Culturală. Ţinând cont de faptul că nu sunt întrebări, să votăm în legătură cu acest proiect de 
hotărâre.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
120/2012. 
 „Mulţumesc frumos. Şi al doilea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi a şedinţei de 
azi a devenit hotărâre. S-a adoptat în unanimitate de membrii Consiliului. La Diverse nu s-a 
prezentat nimeni. Întreb dacă are cineva, ceva de zis? Nu se prezintă nimeni, aşa că şedinţa de 
azi a luat sfârşit. Vă doresc tuturor o zi frumoasă, în continuare. La revedere!” 
 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 26 iulie 2012. 
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