
 

 

 
 
 
 
 
 
Nr. 27.694/2013 
 

PROCES – VERBAL  
 
 Încheiat azi, 10 iunie 2013, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 15 membri, lipsind Aczél Kata, Czegő 
Zoltán, Magyarósi Imola-Piroska, Mild Zoltán, Nemes Előd, 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. 704/06.06.2013. 
 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. 
 Doamna preşedinte de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Bună ziua. Cu bucurie vă 
salut, salut şi reprezentanţii presei. Vă rog să pornim aparatele de vot. Ne aflăm în şedinţa 
extraordinară din data de 10 iunie 2013, care are 6 puncte la proiecte de hotărâre şi punctul 7 
reprezintă Diverse. Dacă aveţi propuneri, privind modificarea Ordinii de zi? Observaţii? 
Atunci, vă rog tare frumos să votăm Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc frumos. Avem 15 voturi pentru derularea Ordinii de zi. La Diverse vrea să 
se înscrie cineva? Mulţumesc frumos. Primul proiect de hotărâre îl prezintă domnul primar.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii 
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sfântu 
Gheorghe în favoarea S.C. Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, 
primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Vă mulţumesc. Primul proiect 
de hotărâre se referă la delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane 
prin curse regulate în Municipiul Sfântu Gheorghe în favoarea S.C. Multi-Trans S.A. 
Contractul expiră la data de 16 iunie 2013. Am dori să prelungim acest contract, de la data 
aceasta, pe o perioadă de 6 ani. Este aici reprezentantul Societăţii Multi-Trans, iar dacă sunt 
întrebări în legătură cu acest subiect, domnul Bokor vă va răspunde la întrebări.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Intervenţii? Doamna 
Profiroiu, poftiţi.” 
 Doamna consilier PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Mă scuzaţi pentru întârziere, la 
studiul de oportunitate este o greşeală de tehnoredactare. Ordinul Agenţiei e trecut ca fiind 
263 din 2307, dintr-un viitor foarte îndepărtat. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Mulţumim şi noi, doamna 
consilier. Alte intervenţii privind proiectul de hotărâre numărul 1? Mulţumesc. Atunci, putem 
trece şi supune la vot proiectul de hotărâre de la punctul 1. Vă rog să votăm.” 
 



 

 

 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
133/2013. 
 „Proiectul de hotărâre este votat în unanimitate. Proiectul de hotărâre numărul 2.” 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 204/2012 privind transmiterea în administrarea instituţiilor publice a 
unor locuinţe proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, cu destinaţia de locuinţe 
de serviciu, cu modificările şi completările ulterioare. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Vă mulţumesc. De la locuinţele 
din strada Ţigaretei nr. 75 vom lua una înapoi de la Studio M şi o vom da Teatrului „Tamási 
Áron”. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Mulţumim domnule 
primar. Intervenţii, observaţii? Atunci, înseamnă că putem supune la vot proiectul de hotărâre 
nr. 2 şi vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
134/2013. 
 „Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi. Vă mulţumesc.” 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 42/2013 privind schema de ajutor minimis pentru stimularea 
întreprinderilor mici şi mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna, cu 
modificările şi completările ulterioare. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Vă mulţumesc. Propunem două 
modificări. O să-l rog pe preşedintele Comisiei Economice să prezinte la ce se referă aceste 
modificări. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Este vorba 
despre două modificări. Comisia comună a Consiliului Local, a Camerei de Comerţ şi 
Industrie şi Asimcov a observat două greşeli în proiect. Una din ele este aceea că nu a fost 
definită exact aşa cum stipulează legea, definirea întreprinderilor mici şi mijlocii. Am 
modificat, pentru a fi în concordanţă cu legea. Cealaltă problemă a fost faptul că am solicitat 
participanţilor la acest proiect toate actele în original, chiar şi facturile, deşi ştim că locul lor 
este în contabilitate, pentru a-şi putea deconta TVA-ul, şi celelalte cheltuieli. Deci, aceste 
facturi în original vor ajunge înapoi la firme, după ce le arată angajaţilor de la Camera de 
Comerţ şi Industrie Covasna. Vă mai reţin atenţia încă jumătate de minut, am solicitat de la 
angajaţii Camerei o situaţie, iar până în ziua de azi avem proiecte acceptate în cuantum de 
178.000 de lei, ceea ce reprezintă 36% din fondul de 500.000 de lei alocat în acest sens. Din 
suma de 178.000 de lei s-au achitat deja 52.000 de lei. Deci, sunt deja decontaţi 52.000 de lei. 
Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Mulţumim, domnule 
consilier. Intervenţii? Atunci, înseamnă că putem supune votului dumneavoastră acest proiect 
de hotărâre. Să votăm.” 
 Se votează cu 12 voturi pentru şi 3 abţineri (Guruianu Mădălin Doru, Palela Rădiţa, 
Profiroiu Marilena), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 135/2013. 
 „Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 12 voturi pentru şi 3 abţineri. Vă mulţumesc.” 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 
285/2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, cu modificările şi 
completările ulterioare. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Este 
vorba despre modificarea hotărârii care reglementează impozitele şi taxele. Până acum, 
motoretele şi vehiculele utilitare au fost incluse la categoria „taxe vehicule”, iar acum trebuie 



 

 

incluse la „mijloace de transport, vehicule înregistrate”. Vom scoate această categorie de „taxe 
vehicule”, pentru ca nu cumva cineva să aibă impresia că vrem să plătească de două ori 
impozit, prin faptul că aceste vehicule au trecut dintr-o categorie în alta, din punct de vedere 
al interpretării. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Mulţumim doamna 
viceprimar. Intervenţii? Atunci, supunem la vot acest proiect de hotărâre, proiectul nr. 4. Vă 
rog să votaţi.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
135/2013. 
 „Mulţumesc. Proiectul a fost adoptat cu 15 voturi pentru, ceea ce înseamnă 
unanimitate de voturi.” 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 17/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al aparatului propriu de specialitate şi a unităţilor subordonate din cadrul Direcţiei 
de Asistenţă Comunitară, cu modificările şi completările ulterioare. Prezintă: Tischler Ferenc, 
viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc. Am dori să facem o 
nouă evaluare a familiilor care locuiesc în blocurile de pe strada Lunca Oltului. Pentru acest 
lucru am înfiinţat o comisie, şi trebuie să numim o persoană şi din partea Consiliului Local. 
Eu aş face propunerea. O propun pe doamna Kondor Ágota. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Mulţumesc, domnule 
viceprimar. Intervenţii? Supun la vot nominalizarea doamnei Kondor Ágota pentru a fi 
nominalizată de Consiliul Local. Supunem la vot. Vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 „Un număr de 14 voturi pentru, din 15 votanţi. Vă felicităm doamna consilier. 
Supunem la vot întregul proiect de hotărâre. Vă rog să votaţi.” 
 Se votează în unanimitate, cu 15 voturi pentru, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
137/2013. 
 „Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Vă mulţumesc.” 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea 
memorandumului de înţelegere între Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi 
Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Se naşte 
acest memorandum de înţelegere între Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi 
Municipiul Sfântu Gheorghe. Scopul acestuia este eradicarea sărăciei, dezvoltare durabilă şi 
sprijinirea femeilor. Cred că noi, aici în Consiliul Local am fost un exemplu pozitiv, căci o 
treime din membrii consiliului sunt femei. Această proporţie atinge media Uniunii Europene. 
Deci, consider important să menţionez acest lucru. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Mulţumim, domnule 
primar. Eu aş zice că nu e destul, ci mai este loc. Mulţumesc tare frumos. Mai sunt intervenţii? 
Atunci supun la vot proiectul de hotărâre nr 6, şi vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
138/2013.  

„Vă mulţumesc. Proiectul a fost votat în unanimitate. Mai avem intervenţii? Vă 
mulţumesc pentru prezenţă şi oportunitate. Vă doresc 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 ordinare a Consiliului Local din data de 27 iunie2013. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   SECRETAR, 
                          Palela Rădiţa                                                                Kulcsár Tünde  


