
 

 

 

 
 
 

 
Nr. 29202/2012 
 

PROCES – VERBAL  
 
 Încheiat azi, 22 iunie 2012 cu ocazia şedinţei de constituire a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe. 
 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe s-a făcut prin ordinul 
prefectului nr. 29060/2012. La şedinţă participă, conform legii: Kulcsár Tünde – Secretarul 
Municipiului Sfântu Gheorghe.   
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m): „Bună ziua. Îl salut cu 
respect pe domnul prefect. Îi salut cu respect pe toţi cei prezenţi, salut şi Consiliul care se 
constituie. Aşa cum stăm acum, deschişi, sub cerul liber, cu mâinile curate, în acest moment 
îmi exprim doar încrederea. Trebuie să avem încredere unii în alţii, pentru ca cerul de 
deasupra noastră să rămână mereu senin, să rămână la fel de curat, la fel şi mâinile noastre să 
rămână la fel de curate în toate muncile pe care ni le-am asumat să le îndeplinim pentru oraşul 
nostru, pentru această ţară. Sfatul pe care l-am primit de la prietenul meu, Albert Ernő, este să 
am grijă, să nu fiu implicat în certuri. Repet: stau în faţa unor priviri curate şi nu pot să 
presupun că acest consiliu care se constituie acum, la un moment dat, va înşela încrederea cu 
care am fost investiţi, şi noi cei de la Partidul Popular Maghiar, şi Dumneavoastră cei de faţă, 
reprezentanţii altor partide. Doresc din toată inima, cu toată sinceritatea şi dragostea să lucrăm 
bine, şi acest lucru ni-l doresc nouă, tuturor! Trebuie să avem încredere, căci în spatele nostru 
se află toate muncile care s-au realizat până acum, iar în faţa noastră se află, cred eu, acest 
frumos orăşel. Spun, cu toată seninătatea şi cu optimismul meu, în care cred, că dacă aş fi 
preot, aş binecuvânta acest Consiliu. Să lucrăm bine! Rugăm ca fracţiunile prezente, 
grupările, să ia cuvântul.” 
 Doamna consilier SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Aş dori să anunţ că, mulţumită 
locuitorilor oraşului Sfântu Gheorghe, am format fracţiunea UDMR cu 14 membri.” 
 Domnul consilier NEMES ELŐD (lb.m.): „Partidul Popular Maghiar din Transilvania 
este reprezentat în Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe de doi membri.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Stimate domnule prefect, stimate 
domnule primar, stimaţi colegi vechi şi noi, sau noi şi vechi, dragi invitaţi, din partea USL-
ului suntem, aşa cum vedeţi, 4 persoane: 2 din partea PSD-ului, 2 din partea PNL-ului. 
Domnul primar ne-a transmis un mesaj, ne-a lăsat undeva într-o poziţie de mijloc între... Iată, 
nu suntem la sfârşitul şirului sau la începutul şirului sau la...aşa. Suntem exact între cele două 
şiruri, între cei 14 reprezentanţi ai UDMR-ului, 2, am înţeles, ai Partidului Popular şi 1 parcă 
am înţeles, al PCM-ului. Acest mesaj subliminal, aşa cred că traduce gândul nostru de a 
colabora bine, sau foarte bine, sau bine spre foarte bine, nu? Finalitatea fiind binele cetăţenilor 
acestui oraş. Sperăm într-o colaborare foarte bună. Dorim bun venit colegilor noi. Văd că 
începe să predomine tinereţea, este nevoie de ea. Ca atare, experienţa celor aflaţi undeva la o 
vârstă a maturităţii sau peste, împreună cu spiritul acesta şi dorinţa tinerilor de a se afirma, şi 
de a se afirma prin fapte, nu prin vorbe, ne va călăuzi de-a lungul celor 4 ani. Vă doresc toate 
cele bune, sănătate, putere de muncă şi sperăm în înţelegere aşa cum a fost şi până acum. Vă 
mulţumesc.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF(lb.m.): „Salut cu respect toţi invitaţii prezenţi şi 



 

 

colegii consilieri. Ca rezultat al alegerilor locale care au trecut, acestea fiind simbol al 
democraţiei, eu voi reprezenta PCM-ul în Consiliul Local. Doresc colegilor noi să lucrăm bine 
şi mă voi grăbi să le împărtăşesc toată experienţa pe care am câştigat-o. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m): „Următorul lucru pe care 
trebuie să-l facem este să formăm Comisia de Validare. Rugăm să propuneţi 5 membri în 
această comisie. Vă rog să faceţi propuneri.” 
 Doamna consilier SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Din partea fracţiunii UDMR îi 
propun pe Miklós Zoltán şi Aczél Kata.” 
 Domnul consilier NEMES ELŐD (lb.m.): „Din partea Partidului Popular Maghiar din 
Transilvania îl propun pe domnul Czegő Zoltán.” 
 Doamna consilier SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Datorită faptului că PCM-ul este 
prezent în actualul consiliu cu o fracţiune formată dintr-un singur membru, şi consider că aşa 
ar fi demn ca fiecare fracţiune să fie reprezentată în această comisie, îl propun, în acelaşi timp 
şi pe domnul Bálint József.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m): „Vă rugăm, încă o 
propunere.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN DORU (lb.r.): „Din partea noastră fac 
propunerea, este doamna Marilena Profiroiu. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m): „O rog pe doamna secretar 
să supună la vot propunerile. Nominal.” 
 Doamna secretar KULCSÁR TÜNDE (lb.m.): „Atunci, eu aş spune numele. Este vot 
deschis. (lb.r.): Deci, procedăm la alegerea, prin vot deschis, a membrilor Comisiei de 
Validare. Miklós Zoltán, prin ridicarea mâinii, vă rog, dacă sunteţi de acord.” 
 Se votează în unanimitate. 
 „Aczél Kata.” 
 Se votează în unanimitate. 
 „Czegő Zoltán” 
 Se votează în unanimitate. 
 „Bálint Iosif.” 
 Se votează în unanimitate. 
 „Profiroiu Marilena.” 
 Se votează în unanimitate. 
 Doamna secretar KULCSÁR TÜNDE (lb. r.): „Lista: 
 1. Aczél Kata- UDMR 

2. Bálint Iosif- PCM 
3. Csatlós László- UDMR 
4. Czegő Zoltán- PPMT 
5. Debreczeni László- UDMR 
6. Guruianu Mădălin-Doru- PNL 
7. Kató Béla- UDMR  
8. Kelemen Szilárd-Péter- UDMR 
9. Kondor Ágota- UDMR 
10. Magyarosi Imola-Piroska- UDMR 
11. Miklós Zoltán- UDMR 
12. Mild Zoltán- UDMR 
13. Nemes Előd- PPMT 
14. Palela Rădiţa- PSD 
15. Pârvan Rodica- PSD 
16. Profiroiu Marilena- PNL 



 

 

17. Sztakics Éva-Judit- UDMR 
18. Tischler Ferenc- UDMR 
19. Vajna László- UDMR 
20. Varga Mihály-Béla- UDMR 
21. Zsigmond József- UDMR 

 „Această listă a fost finalizată având în vedere actele normative incidente în materia 
constituirii consiliilor locale, în care s-a mai constatat că domnul Antal Árpád András, ales pe 
lista de candidaţi depusă de UDMR a renunţat la mandat înainte de validare, locul acestuia 
fiind preluat de domnul Csatlós László. Totodată, avem o altă renunţare, a domnului 
Czimbalmos Kozma Csaba, locul acestuia a fost preluat de către Vajna László. Mai avem 
unul: având în vedere că domnul Cziprián Kovács Loránd, ales pe lista de candidaţi depusă de 
PNL, a renunţat la mandat înainte de validare, se propune spre validare mandatul doamnei 
Profiroiu Marilena, primul supleant înscris pe lista PNL.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m): „O rog pe doamna secretar  
să supună la vot candidaţii, nominal. Aş da citire hotărârii : HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
144/2012. 
 (lb.r.):„Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe hotăreşte:  
 Se constituie Comisia de Validare a mandatelor consilierilor din Consiliul Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, în următoarea componenţă nominală: 

Miklós Zoltán, consilier local, 
Aczél Kata, consilier local, 
Czegő Zoltán, consilier local, 
Bálint Iosif, consilier local, 
Profiroiu Marilena, consilier local, 

 Comisia de validare a mandatelor îşi va alege din rândul membrilor săi un preşedinte 
şi un secretar. Comisia de validare îşi desfăşoară activitatea conform art. 31 din Legea 
Administ. Publ. Loc. nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi  art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 35 din 2002 
pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al Consiliilor locale cu 
modificările şi completările ulterioare.  
 (lb.m.): Ne retragem să discutăm şi să alegem preşedintele şi secretarul acestei Comisii 
de Validare. Vă solicităm respectuos puţină răbdare, pentru câteva minute. Vă rog să luaţi o 
pauză de câteva minute.  
 Vă mulţumim pentru răbdarea de care aţi dat dovadă şi pentru faptul că aţi luat loc. 
Hotărârea va fi citită de preşedintele şi secretarul Comisiei de Validare.” 
 Doamna consilier ACZÉL KATA (lb.r): „O să prezint eu. Comisia de Validare, după 
analiza adresei Biroului Electoral de Circumscripţie nr 1 din Sfântu Gheorghe, privind 
Raportul pentru Validarea Consilierilor, a decis că propunerea spre validare a celor 21 de 
consilieri din listă, şi vă citesc... ” 
 Doamna secretar KULCSÁR TÜNDE (lb. m.): „Voi citi numele consilierilor, unul 
câte unul, în ordine alfabetică. Rog ca acel consilier al cărui mandat ajunge spre validare, să 
nu voteze. La fel, rog să votaţi prin ridicarea mâinii.” 
 
 „1. Aczél Kata.” 
 Se votează în unanimitate. 
 „2. Bálint Iosif” 
 Se votează în unanimitate. 
 „3. Csatlós László” 
 Se votează în unanimitate.  



 

 

 „4. Czegő Zoltán” 
 Se votează în unanimitate. 
 „5. Debreczeni László” 
 Se votează în unanimitate. 
 „6. Guruianu Mădălin-Doru” 
 Se votează în unanimitate. 
 „7. Kató Béla” 
 Se votează în unanimitate. 
 „8. Kelemen Szilárd-Péter” 
 Se votează în unanimitate. 
 „9. Kondor Ágota” 
 Se votează în unanimitate. 
 „10. Magyarosi Imola-Piroska” 
 Se votează în unanimitate. 
 „11. Miklós Zoltán” 
 Se votează în unanimitate. 
 „12. Mild Zoltán” 
 Se votează în unanimitate. 
 „13. Nemes Előd” 
 Se votează în unanimitate. 
 „14. Palela Rădiţa” 
 Se votează în unanimitate. 
 „15. Pârvan Rodica” 
 Se votează în unanimitate. 
 „16. Profiroiu Marilena” 
 Se votează în unanimitate. 
 „17. Sztakics Éva-Judit” 
 Se votează în unanimitate. 
 „18. Tischler Ferenc” 
 Se votează în unanimitate. 
 „19. Vajna László” 
 Se votează în unanimitate. 
 „20. Varga Mihály-Béla” 
 Se votează în unanimitate. 
 „21. Zsigmond József” 
 Se votează în unanimitate. 
 (lb.m.): „Acum aş dori să citesc Hotărârea: HOTĂRÂREA NUMĂRUL 145/2012. 
  (lb.ro.): Hotărâre privind consemnarea rezultatului validării mandatelor consilierilor 
din Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe hotărăşte: 

Art. 1. Se consemnează rezultatul validării mandatelor consilierilor locali din Consiliul 
Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, după cum urmează: 

1. număr de consilieri propuşi spre validare de Comisia de validare 21 persoane; 
2. număr de consilieri validaţi cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la 
şedinţă 21 persoane. 

Se consemnează situaţia nominală a consilierilor locali propuşi şi validaţi, după cum 
urmează: 

1) Aczél Kata, 
2) Bálint Iosif, 
3) Csatlós László, 



 

 

4) Czegő Zoltán, 
5) Debreczeni László, 
6) Guruianu Mădălin-Doru, 
7) Kató Béla, 
8) Kelemen Szilárd-Péter, 
9) Kondor Ágota, 
10) Magyarosi Imola-Piroska, 
11) Miklós Zoltán, 
12) Mild Zoltán, 
13) Nemes Előd, 
14) Palela Rădiţa, 
15) Pârvan Rodica, 
16) Profiroiu Marilena, 
17) Sztakics Éva-Judit, 
18) Tischler Ferenc, 
19) Vajna László, 
20) Varga Mihály-Béla, 
21) Zsigmond József. 

 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m): „Stimaţi consilieri, trecem 
la depunerea jurământului. Ţinând cont de mediul înconjurător, cu credinţă şi convingere să 
votăm ceea ce ne-am asumat când am fost aleşi de cetăţenii oraşului. O rog pe doamna 
secretar să dea citire textului.” 
 Doamna secretar KULCSÁR TÜNDE (lb. ro.): „Voi da citire jurământului. După ce 
voi da citire jurământului, o să nominalizez fiecare consilier în parte şi rog consilierii ai căror 
mandat urmează să fie validat, să se deplaseze la masa aceasta din spatele nostru, să pună 
mâna pe Biblie sau pe Constituţie, cum consideră, şi să spună cuvântul „Jur”, şi să semneze 
jurământul în două exemplare. Mulţumesc. 
 „Jur sa respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună credinţă, tot ceea ce stă în 
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Sfântu Gheorghe. Aşa să-mi 
ajute Dumnezeu!” 
 (lb.m.): Şi acum, aş citi primul nume:  
 1. Aczél Kata : „Jur!” 
 2. Bálint Iosif : „Jur!” 
 3. Csatlós László : „Jur!” 
 4. Czegő Zoltán : „Jur!” 
 5. Debreczeni László : „Jur!” 
 6. Guruianu Mădălin-Doru : „Jur!” 
 7. Kató Béla : „Jur!” 
 8. Kelemen Szilárd-Péter : „Jur!” 
 9. Kondor Ágota : „Jur!” 
 10. Magyarosi Imola-Piroska : „Jur!” 
 11. Miklós Zoltán : „Jur!” 
 12. Mild Zoltán : „Jur!” 
 13. Nemes Előd : „Jur!” 
 14. Palela Rădiţa : „Jur!” 
 15. Pârvan Rodica : „Jur!” 
 16. Profiroiu Marilena : „Jur!” 
 17. Sztakics Éva-Judit : „Jur!” 
 18. Tischler Ferenc : „Jur!” 



 

 

 19. Vajna László : „Jur!” 
 20. Varga Mihály-Béla : „Jur!” 
 21. Zsigmond József : „Jur!” 
  
 (lb.m.): Şi acum, aş citi Hotărârea cu privire la constituirea Consiliului  
 (lb.ro.): „HOTĂRÂREA privind declararea Consiliului Local al Municipiului Sfântu 
Gheorghe, ca legal constituit 
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe hotărăşte:  
Se declară legal constituit Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.” 
(lb.ro.): Vă rog să votaţi.” 
 Se votează în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 146/2012. 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m): „După depunerea 
jurământului, Consiliul este constituit. Îi salutăm cu respect pe toţi cei care au fost alături de 
noi în aceste momente solemne. Propun ca doamna consilier Aczél Kata să preia preşedenţia 
şedinţelor Consiliului Local pentru următoarea lună. Vă rog să votaţi în legătură cu alegerea 
doamnei consilier  Aczél Kata ca preşedinte de şedinţă pentru următoarea lună.” 
 Se votează în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 147/2012. 
 „ O rog să vină în locul meu.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă ACZÉL KATA (lb.r.): „Vă mulţumesc pentru voturile 
acordate. Aş dori să dau cuvântul domnului prefect, pentru a finaliza.” 
 Domnul prefect MUNTEANU CODRIN (lb.r.): „Judecătoria Sfântu Gheorghe, 
Şedinţa Civilă nr.38/C/2012, deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele: 
Circumscripţia Electorală nr 1, judeţul Covasna a înaintat instanţei de judecată dosarul 
cuprinzând documentele privind rezultatul alegerii primarului la alegerile autorităţilor 
administraţiei publice locale din 10 iunie 2012, în vederea validării alegerii domnului Antal 
Árpád András în funcţia de primar al Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna. Pentru 
aceste motive, în numele legii, hotăreşte: validează alegerea domnului Antal Árpád András în 
funcţia de primar al Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna, corespunzător 
Circumscripţiei Electorale nr 1, Judeţul Covasna, din 10 iunie 2012. Definitivă. Pronunţată în 
şedinţa publică 22 iunie 2012. Preşedinte: Ana – Maria Gîţă.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Jur sa respect Constituţia şi legile 
ţării şi să fac, cu bună credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele 
locuitorilor municipiului Sfântu Gheorghe. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” (lb.m.): Aşa să mă 
ajute Dumnezeu!” 
 Doamna preşedinte de şedinţă ACZÉL KATA (lb.m.): „Dau cuvântul domnului 
primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Stimate 
doamne şi stimaţi domni. Îl salut cu respect pe domnul Németh Zsolt, secretar de stat al 
Ministerului de Externe al Ungariei, pe domnul Füzes Oszkár, ambasadorul Ungariei la 
Bucureşti, pe domnul consul general al Ungariei în Bereg, Tóth István, pe domnul Zsigmond 
Barna, consul general al Ungariei la Miercurea Ciuc, pe domnul prefect, pe domnul Tamás 
Sándor, preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, pe domnii deputaţi şi senatori, şi pe 
conducătorii partidelor politice. Îi salut pe colegii din Primărie, pe reprezentanţii presei, şi pe 
membrii acestui Consiliu înţelept. Bine aţi venit! Dragi prieteni, în ultimii 4 ani am muncit 
pentru oraş şi pentru cetăţenii oraşului. Scopul nostru a fost ca cei din Sfântu Gheorghe să-şi 
simtă căminul ca fiind un oraş unde este bine să trăiască, unul plăcut, şi în continuă 
dezvoltare. Am acordat o atenţie deosebită ca oraşul nostru să nu se dezvolte numai din punct 
de vedere fizic, ci valorile comunităţii şi sentimentul comunităţii să fie primordiale şi 
hotărâtoare, căci fără vitalitatea comunităţii, nu există putere de susţinere. Îmi încep munca 



 

 

pentru următorii 4 ani, având în faţa ochilor activităţi demne pentru dezvoltarea comunităţii şi 
a oraşului. Aş dori să continuăm lucrările şi muncile începute, pentru ca Sfântu Gheorghe să 
devină cel mai dinamic oraş în dezvoltare al Ţinutului Secuiesc şi să devină un centru de nivel 
european al regiunii. Pentru a atinge aceste obiective, evident, trebuie să muncim mult şi 
munca să fie de calitate. Motto-ul meu este una din zicalele lui Betlhen Gábor, principe al 
Transilvaniei: „Nu se poate face tot ce trebuie, dar trebuie făcut tot ce se poate!” În acest spirit 
am muncit în ultimii ani şi tot în acest spirit aş dori să continui. Vom găsi toate acele 
posibilităţi care ne sunt folositoare, pe care le vom exploata în interesul dezvoltării oraşului şi 
al comunităţii. Sunt convins că se pot muta munţii din loc, cu credinţă şi cu muncă susţinută, 
dar cu aceste lucruri, putem să arătăm rezultate extraordinare. Sunt convins că oraşul care va 
fi capitala Ţinutului Secuiesc va fi acela care va fi primul din regiune, atât din punct de vedere 
al dezvoltării infrastructurii, cât şi din punctul de vedere al dezvoltării spirituale. Nu este o 
problemă de prestigiu, sau un concurs regional, cu alte oraşe, ci este vorba despre dorinţa  
dezvoltării conştiente a viitorului. Şi cea mai bună metodă de a vedea viitorul este aceea ca 
noi înşine să fim creatorii lui. Noi înşine să fim creatorii destinului nostru. Doamnelor şi 
domnilor, scopul meu este ca oraşul nostru să fie un oraş european înfloritor, dezvoltat şi 
elegant, cu toate frumuseţile, atu-urile, avantajele şi posibilităţile pentru un trai bun,  pe care 
trebuie să le aibă un asemenea oraş. Oraşul nostru este unul în care este bine să fii copil, 
părinte, este un oraş care merită ataşamentul nostru, şi este un oraş de care poate fi mândru 
tânăr şi persoană în vârstă, deopotrivă. Este oraşul în care este bine să revii, şi este căminul 
trecut cu majuscule pentru familiile din Sfântu Gheorghe. Doamne ajută oraşul Sfântu 
Gheorghe, Doamne ajută Ţinutul Secuiesc. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă ACZÉL KATA (lb.m.): „Următorul pas este să alegem 
viceprimarii. Rog fracţiunile să propună viceprimari.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN( lb.m.): „Din partea fracţiunii UDMR sunt 
propuşi doamna consilier Sztakics Éva şi domnul consilier Tischler Ferenc.” 
 Doamna consilier PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Din partea PNL, USL, îl 
popunem pe domnul Mădălin Guruianu.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă ACZÉL KATA (lb.m.): „Alte propuneri? Nu sunt. 10 
minute pauză, până pregătim biletele de vot. 
 Rugăm consilierii să ia loc, au fost pregătite biletele de vot. Dacă toată lumea a luat 
loc, trecem la votarea viceprimarilor. Va fi vot secret. Voi citi lista, în ordine alfabetică. Toată 
lumea va primi un bileţel, şi trebuie să intre acolo, să voteze. Aici este urna, iar la sfârşit, toată 
lumea trebuie să introducă aici biletele de vot. (merg la vot doi câte doi). Aczél Kata şi Bálint 
Iosif. Toată lumea poate să voteze doi viceprimari. Csatlós László, Czegő Zoltán.  Debreczeni 
László, Guruianu Mădălin-Doru.  Kató Béla, Kelemen Szilárd-Péter.  Kondor Ágota, 
Magyarosi Imola-Piroska. Miklós Zoltán, Mild Zoltán. Nemes Előd, Palela Rădiţa. Pârvan 
Rodica, Profiroiu Marilena. Sztakics Éva-Judit,  Tischler Ferenc. Vajna László, Varga Mihály-
Béla. Zsigmond József. Propunerea mea este ca membrii Comisiei de Validare să se ocupe cu 
număratul voturilor. Supun la vot. Cine este de acord?” 
 Se votează în unanimitate.  
 „Comisia de Validare va număra voturile. Preşedintele Comisiei de Validare va 
prezenta rezultatele obţinute în urma numărării voturilor.” 
 Doamna consilier PROFIROIU MARILENA (lb.ro.): „Comisia de Validare a 
Consilierilor Locali, investită şi cu numărarea voturilor pentru funcţia de viceprimar, constată 
următoarele: voturi exprimate 21, voturi valabile 20, voturi anulate 1. din voturile valabil 
exprimate, doamna Sztakics Éva a obţinut un total de 20 de voturi pentru. Domnul Tischler 
Ferenc a obţinut 15 voturi pentru. Domnul Mădălin Guruianu a obţinut 4 voturi pentru. 
Comisia de Validare constată că, în ordinea voturilor obţinute, funcţia de viceprimar va fi 



 

 

deţinută de către doamna Sztakics Éva Judit şi domnul Tischler Ferenc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă ACZÉL KATA (lb.m.): „Doamna secretar va prezenta 
Hotărârea.” 
 Doamna secretar KULCSÁR TÜNDE (lb. ro.): „HOTĂRÂREA nr. 148/2012 
privind alegerea viceprimarilor Municipiului Sfântu Gheorghe, 

ART. 1. – Se alege d-na consilier local Sztakics Éva-Judit, ca viceprimar al 
municipiului Sfântu Gheorghe. 

ART. 2. – Se alege dl. consilier local Tischler Ferenc, ca viceprimar al municipiului 
Sfântu Gheorghe. 
 ART. 3. – Viceprimarii sunt subordonaţi primarului şi sunt înlocuitorii de drept ai 
acestuia, care le poate delega atribuţiile sale.” 
Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă ACZÉL KATA (lb.m.): „Îi dau cuvântul domnului 
primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Colegii mei 
vor împărţi numirea comisiilor şi o altă listă. Rog pe toată lumea să scrie prima, a doua, a treia 
opţiune, în funcţie de priorităţi, în ce comisii ar dori să activeze. Trebuie ştiut faptul că fiecare 
consilier va fi membru în două comisii. Nici în mai multe, dar nici în mai puţine, ci în 2 
comisii, dar rugămintea nostră este ca toată lumea să se treacă la trei comisii. Prima opţiune, 
cea mai importantă, a doua care urmează şi a treia care este mai puţin importantă. Mulţumesc 
frumos.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „ 
 I. Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, 
economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională: 

 
1. Milkós Zoltán; 
2. Kató Béla; 
3. Debreczeni László; 
4. Pârvan Rodica; 
5. Vajna László; 
6. Bálint Iosif; 
7. Sztakics Éva-Judit; 
  
II. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi 

turism: 
 
1. Magyarósi Imola-Piroska; 
2. Bálint Iosif; 
3. Mild Zoltán; 
4. Palela Rădiţa; 
5. Profiroiu Marilena; 
6. Vargha Mihály-Béla; 
7. Kató Béla; 

 
III. Comisia pentru sănătate, protecţie socială şi culte: 
 
1. Tischler Ferenc; 
2. Aczél Kata; 
3. Kondor Ágota; 



 

 

4. Palela Rădiţa; 
5. Nemes Előd; 
6. Csatlós László; 
7. Vajna László; 

 
IV. Comisia pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă: 
 
1. Kondor Ágota; 
2. Sztakics Éva Judit; 
3. Varga Mihály-Béla; 
4. Czegő Zoltán; 
5. Magyarósi Imola-Piroska; 
6. Pârvan Rodica; 
7. Zsigmond József; 
 
V. Comisia pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile 

omului,  legislaţia muncii şi disciplină: 
 
1. Profiroiu Marilena; 
2. Aczél Kata; 
3. Mild Zoltán; 
4. Czegő Zoltán; 
5. Debreczeni László; 
6. Kelemen Szilárd Péter; 
7. Guruianu Mădălin-Doru; 
 
VI. Comisia pentru tineret şi sport: 
 
1. Kelemen Szilárd Péter; 
2. Nemes Előd; 
3. Guruianu Mădălin-Doru; 
4. Csatlós László; 
5. Zsigmond József; 
6. Tischler Ferenc; 
7. Miklós Zoltán; 

 
 Doamna preşedinte de şedinţă ACZÉL KATA (lb.m.): „Supun la vot. Este toată lumea 
de acord cu înfiinţarea Comisiilor de Specialitate şi cu membrii acestora?” 
 Se votează în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 149/2012. 
 „Îl rugăm pe domnul viceprimar şi o rugăm pe doamna viceprimar să depună 
jurământul.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.r.): „Jur sa respect Constituţia şi 
legile ţării şi să fac, cu bună credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru 
binele locuitorilor municipiului Sfântu Gheorghe. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”(lb.m.): Aşa să 
mă ajute Dumnezeu.” 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.r.): „Jur sa respect Constituţia şi legile 
ţării şi să fac, cu bună credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele 
locuitorilor municipiului Sfântu Gheorghe. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” (lb.m.): Aşa să mă 
ajute Dumnezeu.” 



 

 

 Doamna preşedinte de şedinţă ACZÉL KATA (lb.m.): „Îi dau cuvântul domnului 
prefect.” 
 Domnul prefect MUNTEANU CODRIN (lb.r.): „Vă felicit încă o dată, şi pentru că, 
la fiecare tip de validare am făcut un cadou pentru toţi primarii, ,dau şi domnului primar 
„Ghidul de bună practică privind prevenirea faptelor de corupţie pentru reprezentanţii 
administraţiei publice locale.”” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Vă mulţumesc şi vă fac şi eu un 
cadou, steagul Municipiului Sfântu Gheorghe.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă ACZÉL KATA (lb.m.): „Observaţii, intervenţii dacă 
sunt? Dacă nu sunt, vă mulţumesc pentru prezenţă şi declar şedinţa închisă.” 
 
 
 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. 
 
 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   SECRETAR, 
                      Czegő Zoltán, Aczél Kata                                       Kulcsár Tünde  
 


