
 

 

 

 
 

 

Nr. 57.718/2012 
PROCES – VERBAL  

 
 Încheiat azi, 8 noiembrie 2012 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local 
al Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 20 membri, lipsind domnul consilier 
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. 1303/05.11.2012. 
 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 GURUIANU MĂDĂLIN-DORU(lb.r.): „Bună ziua 
doamnelor şi domnilor. Bine aţi venit la şedinţa extraordinară. Vă rog să vă deschideţi 
aparatele. Sperăm să fie şedinţa scurtă şi eficientă. Pe Ordinea de zi sunt 3 proiecte de 
hotărâre, şi dacă nu este nimic de adăugat, atunci votăm Ordinea de zi cu cele trei 
proiecte.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Czegő 
Zoltán). 
 „Mulţumesc frumos putem să trecem la proiectul de hotărâre.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Salut cu 
respect pe toată lumea. Am semnalat deja la începutul anului, când am adoptat bugetul, că 
nu sunt acoperite toate cheltuielile cu personalul din învăţământ, pentru acest an. Acum, 
conform Ordinului 580 a Ministerului Economiei şi Finanţelor, oraşul nostru a primit 
5.098.000 de lei, sumă pe care o vom aloca cheltuielilor cu salariile şi alte cheltuieli mai 
mici ale instituţiilor de învăţământ. A intrat în casieria oraşului şi contravaloarea acţiunilor 
pe care oraşul le-a vândut, companiei TTC, printr-o hotărâre anterioară, 202/2012, şi 
trebuie să includem şi acea sumă în buget. Ministerul a acordat, pentru diferite proiecte 
suma de 667.120 lei şi a luat suma de 400.000 de lei pe care trebuia să o folosim la 
reabilitarea blocului 25 de pe strada Dealului. Toate modificările survenite în buget sunt 
anexate la proiectul de hotărâre, iar dacă are cineva întrebări, voi răspunde cu plăcere.” 

Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU(lb.r.): 
„Mulţumesc frumos. Are cineva lucru de adăugat? Să sperăm că sunt investiţii benefice 
pentru noi toţi, aşa că vă rog să votaţi.” 

Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
245/2012. 

„Mulţumesc. A fost aprobat.” 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind achiziţionarea de 
către Municipiul Sfântu Gheorghe a unui imobil, situat pe str. Gödri Ferenc nr. 2. Prezintă: 
Antal Árpád András, primar. 



 

 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Urmare 
a discuţiilor şi negocierilor dintre Comisia Economică şi Asirom, putem să achiziţionăm 
sediul actual al Asirom-ului, cu suma de 115.800 de euro. Acesta se află pe strada Gödri 
Ferenc,nr 2. În articolul 2 al proiectului de hotărâre propunem ca această sumă să fie plătită 
Asirom-ului până la sfârşitul lunii noiembrie. Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc frumos. Dacă are cineva, ceva de adăugat despre achiziţionarea acestui 
imobil? Dacă nu, trecem la vot. Vă rog.” 

Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
246/2012. 

„Mulţumesc frumos. Cu 20 de voturi pentru, proiectul de hotărâre s-a adoptat. 
Trecem la punctul 3 de pe Ordinea de zi.” 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind închirierea prin 
licitaţie publică deschisă a două locaţii domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe, 
destinate pentru activităţi complementare celor două patinoare din Municipiul Sfântu 
Gheorghe. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar 

Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.r.): „Vă mulţumesc. Este vorba 
despre închirierea, prin licitaţie publică deschisă, a două chioşcuri din lemn, lângă 
patinoarul care se va amplasa în zona Lunca Oltului. Preţul de pornire al licitaţiei deschise, 
propunem să fie 30 de euro. Mulţumesc. ” 

Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU(lb.r.): „Prima dată 
să votăm pentru preţul de pornire al licitaţiei, 30 de euro.” 

Se votează cu 20 de voturi, pentru în unanimitate. 
„Mulţumesc. Acum, să votăm pentru întregul proiect de hotărâre” 
Se votează cu 20 voturi pentru, unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 

247/2012. 
„A fost aprobat. Există la Diverse cineva care doreşte să adauge ceva? Dacă nu, 

probabil că am asistat la cea mai scurtă şedinţă a Consiliului Local, 14 şi 11 minute. 
Mulţumesc. Ne vedem la următoarea şedinţă a Consiliului Local, săptămâna viitoare, sau 
când va fi. Mulţumesc frumos. O zi bună.” 

 
 

 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 extraordinare a Consiliului Local din data de 16 noiembrie 
2012. 
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