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PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 16 august 2013, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 13 membri, reprezentantul satului 
Chilieni, aparţinător Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia, lipsind 
consilierii Kondor Ágota, Miklós Zoltán, Palela Rădiţa, Pârvan Rodica, Profiroiu Marilena, 
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. 945/12.08.2013. 
 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. 
 Domnul consilier CZEGŐ ZOLTÁN: (lb.m.): „Având în vedere că nu sunt 
prezenţi preşedintele de şedinţă şi nici locţiitorul acestuia la şedinţă, este necesară numirea 
unui nou preşedinte. Drept urmare propun ca şedinţa de astăzi,16.08.2013 să fie condusă 
de d-na Sztakics Éva-Judit. Să votăm, cine este de acord cu această propunere? 
 Se votează cu 13 voturi pentru, în unanimitate. 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Bună ziua. Bine 
aţi venit la şedinţa extraordinară a Consiliului Local. Avem microfoanele stricate şi 
sistemul nu funcţionează. Vom vota prin ridicarea de mâinii. Înainte de a aproba Ordinea 
de zi, aş dori să propun spre aprobare procesul-verbal al şedinţei ordinare din 27 iunie 
2013. Să votăm cine este pentru?” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 185/2013. 
 „La şedinţa de azi, avem 2 puncte pe Ordinea de zi, şi punctul 3, Diverse. Aveţi 
propuneri sau obiecţii legate de Ordinea de zi? Doamnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Aş dori să introduc încă un 
punct pe Ordinea de zi, D1 cu privire la solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul 
public al Statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului-Clubul Sportiv 
Municipal Sfântu Gheorghe, în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe. 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Supun la vot 
Ordinea de zi, cu modificările aduse prin introducerea punctului D1. Cine este pentru?” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Trecem la punctul 1 al Ordinii de zi, prezenită dl. primar.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei 
bugetului municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.06.2013, Prezenită: dl. primar Antal 
Árpád-András 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Am 
reuşit să ajustăm bugetul municipiului astfel ca la sfârşitul Semestrului I acesta este de 



 

 

109.902.720 lei. La buget s-a încasat suma de 61.534.346 lei, reprezentând 55,99% din 
prevederile anuale aprobate. Au fost efectuate cheltuieli în sumă de 56.722.957, 
reprezentând 51,15% din prevederile anuale aprobate.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Dacă aveţi 
obiecţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 186/2013. 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
rezultatului final al concursului de management organizat în vederea încredinţării 
managementului Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-
András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc. În termen de 30 
de zile Consiliul Local trebuie să ia la cunoştinţă de acest rezultat, având în vedere că s-au 
efectuat toate procedurile necesare supun spre aprobare acest proiect de hotărâre. 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r.): „Domnul 
Guruianu” 

Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Mulţumesc. Doresc să 
întreb când se va încheia contractul cu dl. Ţopa?” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r.): „Cred că 
săptămâna viitoare, poate. Dacă nu sunt alte obiecţii supun la vot proiectul de hotărâre.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 187/2013. 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind solicitarea 
transmiterii unor imobile din domeniul public al Statului şi din administrarea Ministerului 
Tineretului şi Sportului-Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe, în domeniul public al 
municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu 
Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Este o dorinţă mai veche ca 
Clubul Sportiv Municipal să fie preluat de către Consiliul Local. Este nevoie de 2/3 ca 
acest proiect să fie aprobat, adică e nevoie de votul pozitiv al tuturor celor prezenţi. 
Mulţumesc” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Supun la vot proiectul de 
hotărâre ” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 188/2013. 
 
 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 septembrie 2013. 
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