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PROCES – VERBAL  
 
 Încheiat azi, 26 septembrie 2013, cu ocazia şedinţei ordinare 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 Debreczeni László, Palela Rădiţa, 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. 1.132/20.09.2013. 
 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 mass-media. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Bună ziua, doamnelor şi 
domnilor. Salut cu drag pe toată lumea, la şedinţa ordinară a lunii septembrie. Înainte de a 
trece la discutarea ordinii de zi, aş dori să înmânez câteva diplome membrilor Cercului de 
Fotografie din cadrul Palatului Copiilor. Acum câţiva ani, Mosónmagyaróvár a deveni 
toraş înfrăţit cu Sfântu Gheorghe, iar Consiliul Local de acolo a anunţat concurs de 
fotografie pentru elevii din oraşele înfrăţite, concurs cu tema „Oraşe frumoase, oraşe 
locuibile”. Pot să spun cu mândrie că, în cadrul concursului pentru cercurile de fotografie, 
elevii de la Palatul Copiilor din Sfântu Gheorghe au obţinut cele mai multe puncte, iar 
tânărul Klárik Loránd a obţinut premiul special al Cercului de Fotografie KLG. Aş dori să-i 
felicit. Tinerii reprezintă viitorul oraşului, iar pentru mine este o bucurie imensă faptul că 
aceştia participă la din ce în ce mai multe concursuri, unde ocupă locuri de cinste. Vă 
îndemn şi vă încurajez să duceţi renumele pământului nostru natal, renumele Ţinutului 
Secuiesc în lumea întreagă. Merită aprecieri şi cei care îi îndrumă pe aceşti tineri talentaţi, 
felicitări, şi permiteţi-mi să le acordăm premiile din partea oraşului Mosónmagyaróvár, cât 
şi o mică atenţie în numele oraşului nostru. Mulţumim frumos, şi încă o dată, felicitări!  
 Mulţumim. Acum, trecem la Ordinea de zi, şi îi dau cuvântul domnului consilier 
Czegő Zoltán.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru şedinţa ordinară din 
data de 26 septembrie 2013. Prezintă: Czegő Zoltán, consilier. 
 Domnul consilier CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „După aceste momente de 
sărbătoare, permiteţi-mi să salut cu respect domnii şi doamnele consilier, pe domnul 
primar, pe doamna viceprimar Sztakics Éva, pe domnul viceprimar Tischler Ferenc, cât şi 



 

 

pe toţi cei prezenţi aici, probabil pentru prima oară. Îi salut cu respect şi cu încredere. O 
propun pe doamna consilier, profesor, director, Pârvan Rodica, să fie preşedinte de şedinţă 
a şedinţei ordinare de azi. Vă rog să votaţi. Cine este de acord, ca doamna Pârvan să fie 
preşedintele şedinţei ordinare a lunii septembrie? Să votăm.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 2 consilier nu au votat (lipsind din sală Nemes 
Előd, Pârvan Rodica nu a votat), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 191/2013. 
 „József Álmos, Cserey Zoltán şi Incze Sándor nu pot vota. O rugăm pe doamna 
consilier Pârvan să ocupe scaunul preşedintelui de şedinţă.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Vă salut cu căldură, şi 
iată că începem lucrările şedinţei de azi, care se anunţă lungă, şi parcă puţin presărată şi cu 
emoţii, că am înţeles că ne despărţim de nişte colegi, primim alţi colegi, şi aşa mai departe. 
Viaţa merge înainte. Înainte să trecem la punctul 1 al ordinii de zi, va trebui să votăm 
materialele (procesele-verbale) din 3 şedinţe: şedinţa ordinară de pe 25 iulie. Să votăm.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Nemes Előd),
 „Toată lumea a fost de acord. Apoi, pentru materialele din şedinţa extraordinară din 
29 iulie, acelaşi lucru.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Nemes Előd),
 „Mulţumim. Şi în sfârşit, materialele de la şedinţa extraordinară din 16 august.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Nemes Előd),
 „Mulţumim. Am înţeles că despre Ordinea de zi, vrea să facă o intervenţie domnul 
primar. Poftiţi, domnule primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Vă mulţumesc. Aş dori să 
revoc punctul 22 de pe Ordinea de zi, şi să propun 2 altele, punctul D3 şi D5, ceea ce 
înseamnă că, evident altcineva va propune punctele D1, D2 şi D4. Punctul D3 se referă la 
modificarea HCL 42/2013. Punctul D5 se referă la aprobarea unui credit în valoare de 
650.000 de lei creditat de Teatrul „Tamási Áron”. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Trebuie să supunem la 
vot propunerea domnului primar, introducerea punctului D3.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate. 
 „D5.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc. Are cuvântul doamna viceprimar Sztakics Éva.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Şi eu, la rândul meu, salut 
cu mare drag colegii. Aş dori să propun două puncte pe Ordinea de zi, un punct D1 şi D4. 
Punctul D1 se referă la stabilirea cuantumului burselor pe categorii şi al numărului de 
burse ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat din 
Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul şcolar 2013-2014, iar punctul D4 se referă la 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în 
consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul 
Sfântu Gheorghe.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Atunci, iarăşi supun la 
vot punctul D1, referitor la cuantumul burselor.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Şi D4, referitor la numirea în consiliile de administraţie ale şcolilor.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumim. Are cuvântul domnul Miklós Zoltán.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Eu aş dori să 
propun punctul D2 pe Ordinea de zi, care se referă la noua componenţă a comisiilor de 
specialitate, şi odată cu această propunere, aş dori să mai fac una, şi anume – dezbaterea 



 

 

acestui punct D2, după punctul 6 de pe Ordinea de zi. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Supunem la vot 
introducerea punctului D2, şi în acelaşi timp şi Ordinea, să intre după punctul 6.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumim. Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.ro.): „Pentru ordinea logică a 
punctelor, propun ca punctul D3 să fie introdus între punctele 8 şi 9.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Vă rog să fiţi de acord 
ca punctul D3 să fie introdus între punctele 8 şi 9. Să votăm.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate. 
 „La Diverse se înscrie cineva? Domnul consilier Guruianu, doamna Török Aurelia, 
şi atât. Supun la vot Ordinea de zi în întregime.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate. 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încetarea mandatului 
unui consilier local. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Vă mulţumesc. Domnul 
Kató Béla este membru al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe încă din anul 
2000. Cererea dumnealui de demisie a fost înregistrată la data de 30 august 2013. Din 
păcate a decis să nu mai continue lupta cu Agenţia Naţională pentru Integritate. Chiar ieri 
am citit despre cineva cine a decis să continue lupta şi a câştigat procesul împotriva 
Agenţiei Naţionale pentru Integritate, este vorba despre primarul Sibiului. De aceea, ne 
luăm la revedere de la domnul Kató Béla, aşa încât ne vom bizui pe dumnealui, în 
continuare. Eu am avut şansa să lucrez alături de dumnealui timp de 5 ani, ca şi primar, şi îi 
mulţumesc pentru tot ceea ce a făcut pentru oraş, în ultimii 5 ani, 9 ani, şi contăm pe 
dumnealui şi pe viitor. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Supunem la vot? 
Scuzaţi, două intervenţii. Domnul Miklós Zoltán.” 
 Domnul consilier  MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc pentru cuvânt. În 
numele fracţiunii UDMR, eu aş dori să-i mulţumesc lui Béla munca lui de mai mult de un 
deceniu. Munca lui a fost extrem de valoroasă, mai ales în comisiile de specialitate 
economic şi de urbanism. Soarta de face să pierdem un consilier valoros, şi mă bucur 
nespus că am avut posibilitatea să lucrez alături de el timp de 5 ani. Îmi pare foarte rău că 
aşa au avansat lucrurile. Mulţumim pentru tot, Béla.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Domnul Guruianu.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU(lb.r.): „Tot 5 ani am colaborat 
şi eu cu domnul Kató, şi îi mulţumesc foarte mult, la fel ca şi în cazul domnului Mild. Cred 
că este o pierdere pentru acest consiliu local, dar sper să mai colaborăm, şi oricum să ne 
putem sfătui în momentul în care sunt subiecte în care dumneavoastră sunteţi specialist. 
Mulţumesc mult.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Poate că şi domnul vrea 
să ne spună ceva?” 
 Domnul consilier KATÓ BÉLA (lb.r.): „Mulţumesc. Nu ştiu ce să vă spun. Eu 
totuşi vă mulţumesc, că astăzi am auzit nişte cuvinte frumoase. Să sperăm că, într-adevăr 
să ne mai vedem şi să mai colaborăm. (lb.m.): Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Mulţumesc şi eu. Chiar 
mi-a părut rău. Eu n-am ştiut, astăzi am aflat, şi zic că pierdem nu numai un tovarăş de 
consiliu, ci şi un prieten în acelaşi timp, întotdeauna, când treceam cu vederea colegii, 
ziceam unde-i Béla, unde-i Béla? Acum, sigur o să ne obişnuim, că lumea merge înainte, 
dar îi mulţumim oricum pentru colaborare. Ştiu că a activat foarte la Comisia Economică, 



 

 

pe cele două mandate, lucru pentru care chiar merită să-i mulţumim. Deci, are...sau poate 
avea sentimentul acesta al datoriei împlinite la Consiliul Local. Îi mulţumesc şi eu 
personal, şi îmi pare rău că pleci. Mergem mai departe. Da, m-am emoţionat şi eu, şi 
supunem la vot punctul 2, privind încetarea mandatului domnului Kató Béla.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
192/2013. 
 „Vă mulţumesc.” 
 Domnul consilier KATÓ BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Servus la toată 
lumea.”  
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Trecem la punctul 3. 
Prezintă domnul Miklós.” 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind privind actualizarea 
componenţei nominale a comisiei de validare a mandatelor consilierilor din Consiliul 
Local al Municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: Miklós Zoltán, consilier local. 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Odată cu 
demisia fostei colege, a doamnei Aczél Kata, trebuie să numim pe altcineva pentru a 
actualiza componenţa nominală a comisiei de validare a mandatelor consilierilor din 
Consiliul Local, căci această comisie, azi trebuie să valideze mandatele noilor colegi. În 
locul doamnei Aczél Kata, îl propunem pe domnul Csatlós László.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Supun la vot 
propunerea făcută de domnul consilier Miklós Zoltán.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru şi 1 abţinere (Csatlós László). 
 „Mulţumim. Supunem punctul 3 la vot, tot proiectul de hotărâre a consiliului.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
193/2013. 
 „Vă mulţumesc. Doamna secretar propune acum o pauză pentru validarea 
mandatului. O pauză de 2, 3 minute, ca să fim operativi. Mulţumesc. 
 Putem continua. Îi dau cuvântul domnului primar, iniţiatorul punctului 4.” 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind validarea 
mandatului de consilier municipal al domnului Cserey Zoltán-Mihály. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Vă mulţumesc. Momentele 
de sărbătoare se schimbă cu cele triste. Acum urmează tot un moment festiv. Membrii ai 
Consiliului nostru Local vor fi un 3 cetăţeani premiaţi cu premiul „PRO URBE”. Suntem 
foarte mândri pentru acest lucru, şi le mulţumim pentru faptul că sunt aici, şi vor fi aici cu 
noi şi pe viitor. Dacă este posibil...unul după celălalt, sau pot să-i prezint împreună, 
doamna secretar?” 
 Doamna secretar KULCSÁR TÜNDE (lb. m.): „Pot fi prezentaţi împreună, dar 
trebuie votaţi separat.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS  (lb.m.): „În regulă. Deci, voi spune în 
Ordinea proiectelor de hotărâre. De fapt, în Ordinea în care figurau pe listele UDMR. 
Domnii Cserey Zoltán – Mihály, Incze Sándor, József Álmos – Zoltán. Acum urmează 
procedura de depunere a jurământului. Doamna secretar îl va spune. Deocamdată, toată 
lumea să rămână la locul ei. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Dăm cuvântul domnului 
Miklós, să citească Raportul Comisiei de Validare, pe care l-au întocmit în pauza pe care 
am solicitat-o.” 
 Domnul consilier  MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Avem 3 
rapoarte de la Comisia de Validare. Primul raport este în legătură cu domnul Cserey Zoltán 



 

 

– Mihály, şi sună în felul următor: „RAPORT privind validarea mandatului unui 
consilier” 

Comisia de validare aleasă în şedinţa de constituire a Consiliului local al 
municipiului Sfântu Gheorghe, pe întreaga durată a mandatului acestuia, constată faptul că 
prin H.C.L. nr. 147/2013 a încetat de drept mandatului de consilier al domnului Mild 
Zoltán, ales pe lista candidaţilor Uniunii Democrate a Maghiarilor din România cu ocazia 
alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din iunie 2012, fiind declarat vacant 
locul deţinut de acesta în cadrul autorităţii deliberative. 

Potrivit prevederilor art. 96 alin. (9) din Legea nr. 67/2004 privind alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi ale Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, în caz de vacanţă a mandatelor de consilieri aleşi pe 
liste de candidaţi, supleanţii vor ocupa locurile devenite vacante, în Ordinea în care sunt 
înscrişi în liste, dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, 
partidele politice sau, după caz, alianţele politice ori alianţele electorale pe listele cărora au 
candidat supleanţii confirmă în scris, sub semnătura conducerilor judeţene ale partidelor 
politice, respectiv ale acelor partide politice care au constituit alianţe politice sau alianţe 
electorale, că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv ori din unul dintre partidele 
politice care au constituit alianţele politice sau alianţele electorale, după caz.  

Astfel, ca urmare consultării listei cu care U.D.M.R. a participat la alegerile locale, 
Comisia de validare constată că următorul supleant de pe listă este domnul Cserey Zoltán, 
înscris la poziţia 17. 

Prin adresa nr. 45.444/20.09.2013 transmisă de Organizaţia Municipiului Sfântu 
Gheorghe a U.D.M.R, se confirmă apartenenţa la formaţiunea politică a d-lui Cserey 
Zoltán şi a faptului că a acesta fost înscris pe lista candidaţilor autorităţilor administraţiei 
publice locale din anul 2012, fiind declarat supleant. 

Ca urmare a verificărilor documentelor întocmite la alegerile locale din iunie 2012, 
şi în aplicarea prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se constată că nu 
există motive de invalidare a mandatului. 

Având în vedere cele constatate mai sus, Comisia de validare PROPUNE validarea 
mandatului de consilier a d-lui Cserey Zoltán. 
 COMISIA DE VALIDARE: consilier Miklós Zoltán, consilier Czegő Zoltán, 
consilier Bálint Iosif, consilier Csatlós László” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Vă mulţumim. Dăm 
cuvântul domnului primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Deci, domnul Cserey Zoltán 
va activa în Comisia de Urbanism şi Comisia Socială. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Bine. Acum ştiind şi 
acest lucru, supunem la vot punctul 4, privind validarea mandatului de consilier al 
domnului Cserey Zoltán.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
194/2013. 
 „Acum urmează depunerea jurământului.” 
 Domnul Cserey Zoltán – Mihály : „Jur să 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!” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Mulţumim. Vă urăm 
succes alături de noi. Urmează punctul 5, dăm nin nou cuvântul domnului Miklós Zoltán.” 



 

 

 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind validarea mandatului 
de consilier municipal al domnului Incze Alexandru. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.r.): „RAPORT privind validarea 
mandatului unui consilier” 

Comisia de validare aleasă în şedinţa de constituire a Consiliului Local al 
municipiului Sfântu Gheorghe, pe întreaga durată a mandatului acestuia, constată faptul că 
prin H.C.L. nr. 160/2013 a încetat de drept mandatul de consilier al doamnei Aczél Kata, 
aleasă pe lista candidaţilor Uniunii Democrate a Maghiarilor din România cu ocazia 
alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din iunie 2012, fiind declarat vacant 
locul deţinut de aceasta în cadrul autorităţii deliberative. 

Potrivit prevederilor art. 96 alin. (9) din Legea nr. 67/2004 privind alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi ale Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, în caz de vacanţă a mandatelor de consilieri aleşi pe 
liste de candidaţi, supleanţii vor ocupa locurile devenite vacante, în Ordinea în care sunt 
înscrişi în liste, dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, 
partidele politice sau, după caz, alianţele politice ori alianţele electorale pe listele cărora au 
candidat supleanţii confirmă în scris, sub semnătura conducerilor judeţene ale partidelor 
politice, respectiv ale acelor partide politice care au constituit alianţe politice sau alianţe 
electorale, că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv ori din unul dintre partidele 
politice care au constituit alianţele politice sau alianţele electorale, după caz.  

Ca urmare consultării listei cu care U.D.M.R. a participat la alegerile locale, 
Comisia de validare constată că următorul supleant de pe listă este domnul Csutak Tamás, 
de la poziţia 18 Comisia însă, prin Declaraţia înregistrată cu nr. 45.346/19.09.2013, domnul 
Csutak Tamás renunţă la mandatul de consilier înainte de validare. 

Totodată se constată faptul că, următorul supleant de la poziţia nr. 19, dl. Damokos 
Csaba, prin Declaraţia înregistrată cu nr. 45.347/19.09.2013 renunţă la mandatul de 
consilier înainte de validare. 

Prin adresa nr. 45.445/20.09.2013 transmisă de Organizaţia Municipiului Sfântu 
Gheorghe a U.D.M.R, prin care se comunică faptul că supleantul înscris la poz. 20, dl. 
Gajdó Zoltán a decedat la data de 08.02.2013. 

Prin adresa nr. 45.447/20.09.2013 Organizaţia Municipiului Sfântu Gheorghe a 
U.D.M.R confirmă apartenenţa la formaţiunea politică a d-lui Incze Alexandru şi a faptului 
că a fost înscris pe lista candidaţilor autorităţilor administraţiei publice locale din anul 
2012, la poz. 21, fiind declarat supleant. 

Ca urmare a verificărilor documentelor întocmite la alegerile locale din iunie 2012, 
şi în aplicarea prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se constată că nu 
există motive de invalidare a mandatului. 

Având în vedere cele constatate mai sus, Comisia de validare PROPUNE validarea 
mandatului de consilier a d-lui Incze Alexandru. 
COMISIA DE VALIDARE: consilier Miklós Zoltán, consilier Czegő Zoltán, consilier 
Bálint Iosif, consilier Csatlós László 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Dăm cuvântul domnului 
primar, pentru a specifica cele două comisii din care va face parte domnul Incze.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Deci, domnul Incze Sándor 
va face parte din Comisia de Urbanism şi Comisia Socială. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Mulţumim. Vă dorim în 
continuare succesuri şi supun la vot punctul 5.” 



 

 

 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
195/2013. 
 „Mulţumim. Din nou, trebuie să procedăm la citirea jurământului.” 
 Domnul Incze Alexandru: „Jur să 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!” 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind validarea 
mandatului de consilier municipal al domnului József Álmos-Zoltán. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar. 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.ro): „Vă dorim mult succes. 
Punctul 6. Aceeaşi procedură. Domnul Miklós, astăzi aveţi treabă.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.ro.): „Da, se pare.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.ro): „Poftiţi.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.ro.): „Şi suntem doar la început. 
„RAPORT privind validarea mandatului unui consilier” 

Comisia de validare aleasă în şedinţa de constituire a Consiliului Local al 
municipiului Sfântu Gheorghe, pe întreaga durată a mandatului acestuia, constată faptul că 
prin H.C.L. nr. 192/2013 s-a constatat încetarea de drept a mandatului de consilier al 
domnului Kató Béla, ales pe lista candidaţilor Uniunii Democrate a Maghiarilor din 
România cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din iunie 2012, 
fiind declarat vacant locul deţinut de acesta în cadrul autorităţii deliberative. 

Potrivit prevederilor art. 96 alin. (9) din Legea nr. 67/2004 privind alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi ale Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, în caz de vacanţă a mandatelor de consilieri aleşi pe 
liste de candidaţi, supleanţii vor ocupa locurile devenite vacante, în Ordinea în care sunt 
înscrişi în liste, dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, 
partidele politice sau, după caz, alianţele politice ori alianţele electorale pe listele cărora au 
candidat supleanţii confirmă în scris, sub semnătura conducerilor judeţene ale partidelor 
politice, respectiv ale acelor partide politice care au constituit alianţe politice sau alianţe 
electorale, că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv ori din unul dintre partidele 
politice care au constituit alianţele politice sau alianţele electorale, după caz.  

Astfel, ca urmare consultării listei cu care U.D.M.R. a participat la alegerile locale, 
Comisia de validare constată că următorul supleant de pe listă este domnul József Álmos-
Zoltán, înscris la poziţia 22. 

Prin adresa nr. 45.446/20.09.2013 transmisă de Organizaţia Municipiului Sfântu 
Gheorghe a U.D.M.R, se confirmă apartenenţa la formaţiunea politică a d-lui Jozsef Almos 
Zoltan şi a faptul că a fost înscris pe lista candidaţilor autorităţilor administraţiei publice 
locale din anul 2012, fiind declarat supleant. 

Ca urmare a verificărilor documentelor întocmite la alegerile locale din iunie 2012, 
şi în aplicarea prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se constată că nu 
există motive de invalidare a mandatului. 

Având în vedere cele constatate mai sus, Comisia de validare PROPUNE validarea 
mandatului de consilier a d-lui József Álmos-Zoltán. 
COMISIA DE VALIDARE: consilier Miklós Zoltán, consilier Czegő Zoltán, consilier 
Bálint Iosif, consilier Csatlós László”.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Mulţumim. Domnul  
primar, vă rugăm să spuneţi şi comisiile din care va face parte domnul consilier.” 



 

 

 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Mulţumesc. Domnul consilier  
József Álmos Zoltán va face parte din Comisia de Urbanism şi Comisia Juridică.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Mulţumim. Supun la 
vot proiectul de hotărâre nr. 6.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
196/2013. 
 „Vă mulţumim. Vă dorim succes alături de noi, tuturor celor 3 consilieri noi, şi aşa 
cum am stabilit...” 
 Domnul József Álmos Zoltán: „Jur să 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!” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Acum putem continua, 
în noua formulă a Consiliului Local. Aşa cum am stabilit la începutul şedinţei, între 
punctele 6 şi 7 se va interpune acel punct D2, privind actualizarea comisiilor. Tot domnul 
Miklós Zoltán va prezenta punctul D2. V-am spus, azi aveţi obiectul muncii.” 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind actualizarea 
componenţei nominale a Comisiilor de specialitate constituite în baza H.C.L. nr. 149/2012. 
Prezintă: Miklós Zoltán, consilier local. 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Componenţa 
nouă a comisiilor de specialitate, în urma propunerilor, este următoarea: 
1. Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, 
buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională: 
1. Miklós Zoltán; 
2. Debreczeni László; 
3. Pârvan Rodica; 
4.Vajna László; 
5. Bálint Iosif; 
6. Sztakics Éva-Judit; 
7. Kelemen Szilárd-Péter.  
2. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism: 
1. Magyarósi Imola-Piroska; 
2. Bálint Iosif; 
3. Profiroiu Marilena; 
4. Vargha Mihály-Béla; 
5. Cserey Zoltán Mihály; 
6. Incze Alexandru; 
7. József Álmos Zoltán. 
3. Comisia pentru sănătate, protecţie socială şi culte: 
1.Tischler Ferenc; 
2. Kondor Ágota; 
3. Palela Rădiţa; 
4. Nemes Előd; 
5. Csatlós László; 
6. Incze Alexandru; 
7. Cserey Zoltán Mihály. 
4. 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.Palela Rădiţa. 
5. Comisia pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, 
legislaţia muncii şi disciplină: 
1. Profiroiu Marilena; 
2. Czegő Zoltán; 
3. Debreczeni László; 
4. Zsigmond József; 
5. Guruianu Mădălin-Doru; 
6.József Álmos Zoltán; 
7.Vajna László. 
6.  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; 
Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Atunci, pentru că au 
fost trecute în revistă comisiile cu componenţa lor, dacă cineva doreşte să ia cuvântul pe 
marginea acestui subiect, dacă nu, supunem la vot punctul D2.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
197/2013. 
 „Mulţumim. Putem trece mai departe, la punctul 7. Prezintă domnul viceprimar 
Tischler Ferenc.” 
 PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: RAPORT privind activitatea asistenţilor 
personali ai persoanelor cu handicap grav desfăşurată în semestrul I al anului 2013. 
 Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc. Aceasta este o 
problemă procedurală. Fiecare persoană cu handicap de grad 1 care trăieşte la noi în oraş, 
şi nu numai, are dreptul la un asistent personal. Spun că poate să aibă, căci sunt unii care 
acceptă, dar sunt şi persoane care nu acceptă asistent, şi încasează ei înşişi aceste drepturi 
băneşti. Aceşti asistenţi trebuie să întocmească lunar un raport pe care trebuie să-l avizeze 
medicul de familie al persoanei cu handicap, după care se trimite la Direcţia Socială. În 
fiecare semestru, noi trebuie să aprobăm aceste rapoarte. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.ro): „Dacă cineva are de 
făcut completări, sau doreşte să ia cuvântul? Nu. Atunci, supun la vot punctul 7. Menţionez 
că are şi acordul comisiilor de specialitate.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Punctul 8. Are cuvântul, din nou, domnul Miklós.” 
 PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 191/2012 privind aprobarea înfiinţării Asociaţiei „Clubul Sportiv 
SEPSI-SIC”, ca structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ cu personalitate 
juridică, cu modificările şi completările ulterioare. Prezintă: Miklós Zoltán, consilier local. 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În urmă cu 



 

 

două săptămâni am aprobat modificarea actului constitutiv al Asociaţiei Sportive. La 
vremea respectivă, formularea a avut anumite scăpări, lipsuri cu privire la majorarea 
cotizaţiilor, acest lucru fiind necesar a fi corectat acum. Deci, prin adăugarea a două noi 
articole: Unul din ele este următorul: „Se aprobă cotizaţia anuală a municipiului Sfântu 
Gheorghe în sumă de 550.000 lei, reprezentând 50% din totalul cotizaţiei anuale plătibilă 
de către asociaţi, începând cu 01.01.2014.” 

Şi după articolul 6, se va introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul 
cuprins: 
„Art. 61. – Se aprobă majorarea cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe la patrimoniul 
Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI-SIC” pe anul 2013, cu suma de 150.000 lei”. Mulţumesc 
frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Dacă pe marginea 
acestui punct sunt intervenţii? Nu. Atunci, supunem la vot punctul 8 de pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
198/2013. 
 „Între punctul 8 şi 9, aşa cum am convenit la început, trebuie să introducem, sau am 
fost de acord să introducem punctul D3. Are cuvântul domnul primar.” 
 PUNCTUL D3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 42/2013 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru 
sprijinirea 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.): „Mulţumesc frumos. Punctul 
D3 de pe Ordinea de zi se referă la modificarea HCL 42/2013, referitoare la aprobarea 
schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Sfântu 
Gheorghe. Trebuie să spun faptul că acest program funcţionează mult mai bine decât ne-am 
închipuit că va funcţiona, atunci când l-am aprobat. Până azi dimineaţă, la casieria oraşului 
au intrat cu 2,67 milioane de lei mai mulţi, în comparaţie cu anul trecut, aceeaşi dată. Asta 
înseamnă o creştere cu 71,9 %. Evident, dacă încasările cresc, trebuie să mărim şi cadrul 
programului. Astfel, cadrul de 500.000 de lei, acum îl vom majora la 550.000 de lei. 
Practic, în hotărâre am spus că estimăm suma de 500.000 de lei, sumă pe care o vom 
acorda în cadrul programului. Această sumă creşte acum la 550.000 de lei. Despre asta este 
vorba în acest proiect de hotărâre, şi vom face rectificarea necesară şi în buget. Mulţumesc 
frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.ro): „Privind referatele 
comisiilor, mă consultam cu doamna secretar, pentru că la Comisia nr 5, la Comisia 
Juridică apare aici o menţiune despre care dumneaei spune că nu are nicio legătură cu 
proiectul în sine. Spune doamna că referatul se referă la Sepsi SIC, şi dânşii cer să se 
renunţe la un anumit articol. Supunem la vot proiectul respectiv.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
199/2013. 
 „Mulţumim. Proiectul de hotărâre nr 9. Prezintă domnul primar.” 
 PUNCTUL IX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2013. Prezintă: Antal Árpád-András, 
primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Bugetul 
oraşului putem să-l rectificăm, din nou, pozitiv. La capitolul încasări, putem majora 
bugetul cu suma de 1.255.870 de lei, în comparaţie cu bugetul adoptrat la începutul anului 
şi cu toate rectificările de până acum. Putem face acest lucru deoarece încasările au fost 
mai mari, decât cele pe care le prognozam la începutul anului. Vă voi spune şi câteva 



 

 

capitole pentru a vedea unde vor fi alocate sumele. 13.500 de lei la Poliţia Locală, 150.000 
de lei pentru plata diferenţei de cotizaţie către Sepsi SIC, majorăm bugetul Teatrului 
„Tamási Áron” cu suma de 250.000 de lei. De asemenea, alocăm suma de 80.000 de lei 
pentru cheltuielile Târgului de Toamnă, iar 150.000 de lei alocăm pentru rectificarea 
bugetului societăţii de salubrizare. Am regrupat anumite sume de bani pentru lucrările de 
reabilitare ale unor străzi. De asemenea,  majorăm cadrul programului pentru sprijinirea 
întreprinderilor mici şi mijlocii cu 100.000 de lei. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Are cuvântul domnul 
consilier Mădălin Guruianu.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU(lb.r.): „Mulţumesc frumos. 
Sunt cu totul de acord cu propunerile de modificare, numai vroiam să-l întreb pe domnul 
primar dacă modificările care se fac acum în ceea ce priveşte Teatrul „Tamási Áron”, vor fi 
cumva şi la TAM, sigur, în proporţia despre care vorbeam la începutul anului. Mulţumesc.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Deci, la începutul anului, 
când am votat bugetele celor două instituţii de cultură, am avut o înţelegere că bugetul 
Teatrului „Tamási Áron” se va suplimenta cu 400.000 de lei, din care azi rezolvăm 250.000 
de lei, iar restul de 150.000, până la sfârşitul anului, iar dacă îmi aduc eu bine aminte, la 
TAM era vorba despre o suplimentare de 50.000 de lei, care se va rezolva tot aşa, până la 
sfârşitul anului. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Doamna viceprimar 
Sztakics Éva.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Eu aş dori să prezint o 
propunere de modificare. În noua sală studio ar fi nevoie de o schelă mobilă, cu care se pot 
fixa şi aranja reflectoarele, iar teatrul acum a primit o ofertă reală pentru acest lucru – 
schelă din aluminiu – valoarea căreia este de 10.000 de lei şi vă spun şi de unde propun 
luarea sumei, pentru a nu dezechilibra bugetul. La sala sporturilor avem o asemenea sumă 
pentru achiziţionarea unui covor, cu promisiunea că la următoarea rectificare punem suma 
înapoi. Cred că este mai urgentă achiziţionarea acestei schele, iar covorul mai poate aştepta 
o lună. Mulţumesc frumos. ” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Da. Atunci, nu mai 
doreşte nimeni să ia cuvântul, pe marginea acestui punct. Deci, putem supune la vot 
propunerea doamnei viceprimar, apoi proiectul de hotărâre, în întregime.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate.  
 „Mulţumim. Şi atunci, supunem la vot proiectul în întregime.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
200/2013. 
 „Mulţumim. Putem trece la punctul 10 de pe Ordinea de zi.” 
  PUNCTUL X de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe pe anul 2013. Prezintă: Antal Árpád-
András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc. Aşa cum am 
prezentat şi la proiectul de rectificare a bugetului, vom suplimenta bugetul Teatrului 
„Tamási Áron” cu 250.000 de lei. Odată cu asta, vom diminua veniturile proprii ale 
teatrului, cu 200.000 de lei. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Există vreo intervenţie? 
Nu! Atunci, supunem la vot punctul 10.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
201/2013. 
 PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 



 

 

bugetului Poliţiei Locale Sfântu Gheorghe pe anul 2013. Prezintă: Antal Árpád-András, 
primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc. Rectificăm 
bugetul Poliţiei Locale cu suma de 13.500 de lei. Această sumă se va utiliza pentru 
achiziţionarea unor camere de supravegheat. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Da. Nu doreşte nimeni 
să ia cuvântul. Referatele de specialitate au aviz favorabil, deci putem supune la vot 
proiectul de la punctul 11.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
202/2013. 
 PUNCTUL XII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2013. 
Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc. Rectificăm 
bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. TEGA S.A. cu 150.000 de lei. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Da. Referatele de 
specialitate sunt în regulă, doar că la primul, la Comisia Economică s-a abţinut domnul 
Vajna László, am înţeles, din motive personale, şi în rest are aviz favorabil. Nu doreşte 
nimeni să ia cuvântul, atunci supunem la vot proiectul de la punctul 12.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
203/2013. 
 „Mulţumim.” 
 PUNCTUL XIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
Contract de comodat între Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia pentru Evidenţa 
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date şi Consiliul Local al Municipiului Sfântu 
Gheorghe – Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc. Este vorba 
despre încheierea unui contract de comodat. Serviciul Comunitar de Evidenţă a 
Persoanelor va primi un card biometric, iar pentru acest lucru este nevoie de un astfel de 
contract. De fapt, nu unul, ci două astfel de carduri, iar valoarea acestora este de 1.292 lei. 
Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Proiectul de hotărâre 
are avizul favorabil al comisiilor. Nu doreşte nimeni să ia cuvântul. Supunem la vot 
proiectul de la punctul 13.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
204/2013. 
 PUNCTUL XIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind acceptarea unei 
donaţii oferită de Asociaţia Caritas Asistenţă Socială – Filiala Organizaţiei Caritas Alba 
Iulia. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc. A trecut exact un 
an de când Caritas, împreună cu alte asociaţii civile au amenajat şi reabilitat anumite 
bunuri din Őrkő, sisteme de apă potabilă, cât şi reţeaua de canalizare. Aceste investiţii au 
fost asumate de către Caritas, ei le-au achitat, iar acum le donează municipalităţii. 
Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Rapoartele comisiilor 
de specialitate sunt favorabile, nu avem nicio luare de cuvânt, aşa că supunem la vot 
proiectul 14.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 



 

 

205/2013. 
 PUNCTUL XV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind acceptarea unei 
donaţii oferite de Kappel Aurélia Mária. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Este 
vorba despre donarea unui teren cu suprafaţa de 58mp, donaţie făcută de o doamnă care 
trăieşte în Ungaria, dar este originară din Sfântu Gheorghe. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Aici, la Comisia 
Juridică, au făcut nişte observaţii, spun aici - „oferta de donaţie nu stabileşte îndeplinirea 
cerinţelor Art 12, din Codul Civil, în sensul că donatoarea nu este insolvabilă. Lipseşte 
acordul donatoarei cu privire la publicitatea în legătură cu registrele speciale prevăzute de 
lege. Încheierea îndreptării erorii materiale a ofertei de donaţie s-a făcut în lipsa 
donatoarei, contrar Legii Notarilor Publici, şi fără ca aceasta să fie citată. Recomandăm 
refacerea ofertei de donaţie.” Probabil, doamna Profiroiu, care este de specialitate, a afăcut 
aceste observaţii. Ce spune doamna secretar? Domnul primar?” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Dacă observăm actele anexate 
la proiectul de hotărâre, vom observa că oferta de donaţie este semnată de doamna Kappel. 
În acelaşi timp, având în vedere faptul că vorbim despre o donaţie, nu văd care ar fi riscul 
Primăriei, dacă doamna mai are nişte datorii, că până la urmă, despre asta este vorba, şi 
asta doreşte doamna Profiroiu. Dar nu este vorba să dăm noi ceva, ca în cazul în care dânsa 
ar avea datorii, atunci să creăm o problemă, dar este vorba să primim ceva de la persoana 
respectivă. Din acest punct de vedere, nu văd niciun risc din partea Primăriei, în a accepta 
această donaţie. Vă mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Da. La cuvânt s-a 
înscris domnul Guruianu.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU(lb.r.): „Mulţumesc frumos. 
Vroiam doar să explic că, într-adevăr, dacă era doamna Profiroiu aici, poate v-ar fi lămurit 
mai bine. Dânsa avea următoarea observaţie: sunt acolo două acte de donaţie, încerc să 
reproduc ceea ce spunea dânsa. Sunt acolo două acte şi pe unul dintre ele se vede destul de 
clar că s-au făcut nişte proceduri legale, în legătură cu această donaţie. Deci, e important 
domnul primar, într-adevăr, n-ar fi o problemă pentru noi, dacă dânsa mai are datorii, dar 
dacă cumva – nici nu ştim care e cazul – are datorii, nu are voie să facă donaţii, şi de aceea 
spunea doamna, că dacă nu-i o procedură foarte grabnică, nu ştiam nici noi la ora aceea. 
Propunea doar să-l amânaţi, şi să încercaţi să clarificaţi asta, să nu intrăm ulterior într-o 
problemă. Adevărul e că nu ştiam dacă e de urgenţă, şi am încercat să reproduc ceea ce 
spunea doamna. Dacă Szilárd a înţeles mai bine, îl rog pe el să intervină.” 
  Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Domnul primar, pofţiţi. 
Aveţi cuvântul.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Eu nu am nicio problemă, nici 
cu o eventuală amânare a acestei hotărâri. Încă o dată, nu văd ce avem noi de pierdut. Deci, 
în cel mai rău caz, dacă o terţă persoană intervine şi spune că doamna ar fi avut datorii şi 
această tranzacţie nu este legală, putem să pierdem dreptul. Deci, încă o dată, nu am nicio 
problemă să amânăm. Nu cred că doamna va mai veni odată la Sfântu Gheorghe, să 
semneze acte. Eu m-am întâlnit cu această doamnă, când a venit. Am încercat să o ajutăm 
cu notar, cu tot, ca totul să se rezolve cât mai repede. Dânsa a venit în Sfântu Gheorghe, să 
facă o donaţie. Ar fi ciudat să o mai punem încă o dată pe drumuri, să doneze ceva pentru 
oraş. Deci, din acest punct de vedere, nu văd o problemă de a accepta. Nu avem un risc, nu 
vrem mâine să facem o investiţie pe acest teren, şi...Deci, practic acceptăm această donaţie 
şi vedem ulterior ce facem cu terenul respectiv. Mulţumesc.” 
  Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Domnul Kelemen 



 

 

Szilárd s-a înscris la cuvânt.” 
 Domnul consilier  KELEMEN SZILÁRD-PÉTER (lb.r.): „Da. Mulţumesc. Deci, 
după cum îmi amintesc, doamna Profiroiu a zis că e o greşeală de notar, deci nu e greşeala 
donatorului. Deci, după părerea mea este în regulă. Vă mulţumesc.” 
  Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Totuşi, domnul 
Guruianu a făcut o solicitare de amânare. Vă retrageţi?” 
 Domnul consilier  GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Nu! Doamne fereşte! 
Nu, am încercat să spun ceea ce spunea doamna Profiroiu. Eu acum, practic, dacă am auzit 
şi punctul de vedere al domnului primar, pare că da, cel mai mare risc pe care-l avem este 
să-l pierdem, dar acum nu avem o investiţie, nu văd niciun risc major de a vota acest 
proiect.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Atunci, nu mai votăm 
propunerea de amânare, ci îl supunem la vot, pur şi simplu. Da?” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
206/2013. 
 „Mulţumim. Mergem mai departe. Proiectul 16.” 
 PUNCTUL XVI 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.): „Mulţumesc. Pe strada 
Ţigaretei, mai multe instituţii au primit locuinţe de serviciu, mai ales instituţii culturale. 
Muzeul Naţional Secuiesc a renunţat la una din locuinţe, şi dorim să o dăm pe aceasta în 
favoarea Spitalului Judeţean de Urgenţă “dr. Fogolyán Kristóf”. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Nu s-a înscris nimeni la 
cuvânt. Referatele au aviz favorabil, aşa că putem să votăm punctul 16 din Ordinea de zi. 
Să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
207/2013. 
 „Mulţumim. Mergem mai departe. Trecem la proiectul 17.” 
 PUNCTUL XVII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 
Contractului de asociere dintre Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna şi 
Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” în vederea efectuării unor lucrări de 
asfaltare şi a amenajării unei parcări în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. 
Fogolyán Kristóf”. Prezintă: Antal Árpád - András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Spitalul 
Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” funcţionează ca şi instituţie subordonată 
Consiliului Judeţean, dar pentru noi cei din Sfântu Gheorghe este important să putem 
sprijini activitatea şi funcţionarea acestui spital, acesta fiind motivul pentru care am 
încheiat acest contract. Conform acestui contract, putem şi noi să întreprindem anumite 
investiţii pe teritoriul spitalului, am reuşit să modernizăm sistemul de iluminat public, şi 
am amenajat parcări. Acestea trebuie vopsite. Deci, în permanenţă, când conducerea 
spitalului solicită sprijin din partea municipalităţii, atunci acest contract de parteneriat 
trebuie actualizat, şi investiţiile trebuie trecute în acest contract. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Avem raportul favorabil 
al comisiilor de specialitate. Nu s-a înscris nimeni la cuvânt. Supunem la vot punctul 17 de 
pe  Ordinea de zi.” 



 

 

 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
208/2013. 
 „Mulţumim.” 
 PUNCTUL XVIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru stabilirea 
termenului de limită pentru depunerea cererilor în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul 
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe personale, cu modificările şi completările 
ulterioare. Prezintă: Antal Árpád - András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Am dori 
să facem un nou anunţ tinerilor, că au posibilitatea să primească teren şi proiect cu titlu 
gratuit din partea Primăriei, pentru a-şi putea construi case mai mici sau mai mari. Acest 
termen de depunere al solicitărilor îl stabilim în primul articol al hotărârii, ca fiind 20 
decembrie 2013. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Nu doreşte nimeni să ia 
cuvântul. Supunem la vot punctul 18.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
209/2013. 
 „Mulţumim. Acum se solicită o pauză, pentru că am înţeles că, Comisia de 
Urbanism nu a avut cvorum, şi atunci pentru punctele 19, 23 este nevoie de întrunirea 
rapidă a comisiei, fapt pentru care se ia o pauză de câteva minute. 
Putem continua. Trecem la punctul 19.” 
 PUNCTUL XIX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
solicitării de încadrare în categoria funcţională de drum de interes local a drumului 
judeţean DJ 121C, tronsonul de drum Km 2+050 – 3+800, situat în Municipiul Sfântu 
Gheorghe, judeţul Covasna şi preluarea acestuia în administrarea Consiliului local al 
municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Este 
vorba despre drumul spre Şugaş Băi. Trebuie să recunoaştem că este o situaţie puţin 
ciudată, ca în oraş, două puncte ale oraşului sunt legate între ele de un drum de interes 
judeţean. Acesta este motivul pentru care s-a născut această înţelegere cu conducerea 
Consiliului Judeţean, pentru ca o parte din acest drum, mai exact de la ieşirea din oraş până 
la Izvorul „Honvéd”, să fie preluată de către oraş. Este segmentul de drum care se află în 
cea mai deplorabilă stare, şi dorim să-l reabilităm. Pentru a putea face acest lucru, 
municipalitatea trebuie să preia 1,75 km de drum. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Nu s-a înscris nimeni la 
cuvânt. Avem avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. Supunem la vot proiectul de 
la punctul 19.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
210/2013. 
 „Mulţumim. Punctul 20. Prezintă doamna viceprimar.” 
 PUNCTUL XX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind emiterea 
acceptului de înfiinţare al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în scopul 
constituirii unui consorţiu şcolar între Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Sfântu Gheorghe 
şi Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Covasna. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Colegiul Naţional „Mihai 
Viteazul” doreşte să constituie un consorţiu cu Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” din 
oraşul Covasna. Pentru acest lucru, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi-a dat deja acordul, iar 
Consiliul Local al oraşului Covasna a adoptat deja această hotărâre. De fapt, acest 
consorţiu se referă la realizarea unor programe comune, despre o mai uşoară mobilitate a 
personalului. Acest lucru nu presupune o sarcină financiară pentru Consiliul Local, căci va 



 

 

fi nevoie doar de aprobarea punctuală, eventual, a unor programe sau evenimente. Vă rog 
să sprijiniţi această cerere a şcolii. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Există avizul favorabil 
al comisiilor. Avantajul acestor consorţii este bun şi la numirea comisiilor pentru concurs şi 
pentru mobilitatea cadrelor, deci sunt bune într-un fel, pentru că nu mai necesită 
complicaţii atunci când este cazul. Da? Dacă cineva doreşte? Dacă nu, supunem la vot 
punctul 20.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
211/2013. 
 „Mulţumim frumos.” 
 PUNCTUL XXI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce 
trebuie să presteze una dintre persoanele majore apte de muncă din familiile care 
beneficiază de ajutor social. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Conform 
legislaţiei în vigoare, în fiecare an trebuie să stabilim punctele de lucru unde pot lucra 
persoanele care beneficiază de ajutor social. În material puteţi vedea aceste puncte de 
lucru. Vă rog să sprijiniţi acest proiect de hotărâre. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Dacă există intervenţii 
pe acest punct? Nu. Există avizul favorabil al comisiilor de specialitate, ca atare supunem 
la vot punctul 21.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
212/2013. 
 „Mulţumim frumos. Punctul 22 a fost retras, atunci trecem la punctul 23.” 
 PUNCTUL XXIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind constituirea 
Grupului de lucru pentru elaborarea Regulamentului de publicitate al municipiului Sfântu 
Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Vă mulţumesc. Dacă vrem 
să complicăm lucrurile, atunci se naşte o lege care obligă Consiliul Local să constituie o 
comisie. Legea 185/2013 obligă consiliile locale să constituie comisii formate din 13 
membri, iar acest grup de lucru va avea sarcina de a elabora procedurile şi metodologia 
prin care se vor putea utiliza spaţiile externe de pe teritoriul oraşului, în scop publicitar. În 
textul hotărârii se găseşte lista nominală cu persoanele propuse de diferite instituţii. Dacă 
cineva are anumite observaţii legate de aceasta, vă rog să le spuneţi. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Întrebam dacă trebuie 
să supunem la vot persoanele. Se spune că nu, şi atunci domnul primar are toată 
documentaţia, şi el ştie ce are de făcut, ca atare, dacă nu există intervenţii, supunem la vot 
proiectul de hotărâre nr 23.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
213/2013. 
 „Mulţumim. Proiectul 24.” 
 PUNCTUL XXIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
organizării activităţii de apărare împotriva incediilor pe teritoriul administrativ al 
municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc. Acest proiect 
este rezultatul bunei colaborări pe care o avem cu ISU, cu Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă. Materialul prezentat este elaborat de către ei, şi se referă la organizarea pe 
teritoriul oraşului Sfântu Gheorghe, a activităţilor de protecţie împotriva incendiilor. 
Mulţumesc frumos.” 



 

 

 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Avem avizul favorabil 
al comisiilor, nu s-a înscris nimeni la cuvânt, atunci putem vota proiectul 24.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
214/2013. 
 PUNCTUL XXV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
preşedintele de şedinţă. 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Se alege preşedinte de 
şedinţă pentru luna octombrie 2013 doamna consilier Profiroiu Marilena, iar în cazul lipsei 
acesteia, doamna consilier Sztakics Éva. Dacă sunt comentarii? Dacă nu, atunci supunem 
la vot acest proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
215/2013. 
 „Mulţumim. Urmează să aducem la cunoştinţă doamnei Profiroiu, pentru că dânsa 
lipseşte astăzi. Acum mergem să completăm „D-le”, şi după aceea, diversele. Nu-i aşa, 
doamna secretar?” 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea 
cuantumului burselor pe categorii şi al numărului de burse ce se pot acorda elevilor din 
sistemul de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 
şcolar 2013-2014. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În 
fiecare an, la începutul anului şcolar, Consiliul Local trebuie să stabilească cuantumul 
burselor pentru cele 4 categorii, cât şi numărul acestora. Pentru acest an şcolar propun 
următoarele: majorarea burselor de performanţă de la 100, la 150 de lei pe lună, de acest 
tip de bursă beneficiind 0,3% din elevi. Bursele de merit să fie majorate de la 39, la 100 de 
lei, beneficiind 1% din elevi. Bursele de studiu să rămână 35 de lei pe lună, aici vorbim de 
1,5% dintre elevi, iar bursele de ajutor social să fie tot de 60 de lei, ca şi până acum. Aici 
vorbim de un procentaj de 3,5% dintre elevi. Majorările prezentate acum preasupun un 
plus de cheltuială la buget de aproximativ 50.000 de lei. De fapt, doamna consilier Palela a 
propus o majorare şi mai mare de atât, dar ne-am uitat şi la posibilităţile pe care le avem, şi 
în urma discuţiilor cu doamna consilier, am ajuns la aceste cifre, iar per total, acestea ajung 
la 334.000 de lei pe an, cheltuieli din bugetul oraşului.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Există intervenţii la 
acest punct D1? Din păcate, doamna Palela este la o instruire de 2 zile la Ministerul 
Învăţământului, şi nu poate participa la şedinţă, dar cred că propunerea este în interesul 
elevilor. Nu există niciun fel de intervenţie. Referatele sunt favorabile, aşa că putem trece 
la vot.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
216/2013. 
 „Mulţumim.” 
 PUNCTUL D4 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de 
administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Normele de aplicare ale Legii nr 1 acum au apărut, iar conform acestora, în consiliile de 
conducere cu 7 membri, trebuie să propunem un consilier, unde sunt 9 membri trebuie să 
propunem 2 consilieri, iar unde sunt 13 membri, acolo 3 consilieri. Eu am pregătit o 
propunere, pentru a merge mai repede. Voi propune instituţiile de învăţământ, pentru o mai 



 

 

bună operativitate a votării. Evident, propuneri de modificare se pot face oriunde. Le voi 
lua una câte una. La Şcoala „Ady Endre”, cel de-al doilea consilier propus este domnul 
Tischler Ferenc, căci domnul Vargha este deja numit.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Deci, e 2?” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r.): „Să spun în româneşte. Deci, 
acolo unde consiliul de administraţie este format din 7 membri, trebuie să numim un 
reprezentant al Consiliului Local. Unde sunt 9 membri, acolo 2, şi unde sunt 13, acolo 3 
reprezentanţi ai consiliului Local, plus reprezentantul primarului. Deci, conform normelor 
de aplicaţie care au apărut recent, vis-a-vis de Legea 1.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Deci, supunem la vot 
propunerea. Era domnul Vargha şi acum să intre şi domnul Tischler Ferenc. Votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „La Liceul Tehnologic 
Economic administrativ „Berde „Áron” am fost eu, şi mai trebuie 2 persoane. Eu aici, i-aş 
propune pe domnii consilieri Csatlós László şi Vajna László.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Trebuie să votăm 
separat. Întâi să votăm pe domnul Vajna.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Apoi pe Csatlós.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „La „Gödri Ferenc”, până 
acum a fost domnul consilier Zsigmond, şi acum i-aş mai propune pe Cserey Zoltán-
Mihály şi Pârvan Rodica.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Să votăm pe Cserey 
Zoltán-Mihály.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Pentru subsemnata.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
  Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „La „Néri Szent Fülöp” a 
fost Kondor Ágota, şi-l propun pe domnul Tischler Ferenc.” 
  Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Să votăm pentru 
propunerea la „Néri Szent Fülöp”, a domnului  Tischler Ferenc.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumim.” 
  Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „La „Nicolae Colan” a fost 
domnul consilier Nemes, iar acum mai trebuie 2 persoane. Propunerile mele sunt: Kelemen 
Szilárd şi Pârvan Rodica.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Supun la vot prima 
propunere. Kelemen Szilárd.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Iarăşi subsemnata.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „La „Váradi József”, a fost 
Miklós Zoltán, şi acum îl propun pe domnul consilier Incze Sándor.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Da. Pentru domnul 
Incze, să votăm,” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumim.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Plugor Sándor” - a fost 



 

 

doamna Magyarósi Imola-Piroska, iar acum îi propun pe Vargha Mihály-Béla şi pe Czegő 
Zoltán.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Pentru domnul Vargha 
Mihály.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Pentru domnul Czegő Zoltán. ” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „La Colegiul Reformat, a 
fost domnul consilier Kató Béla, deci acum trebuie să numim şi în locul dumnealui, pe 
altcineva. Deci, aici trebuie propuse 2 persoane, căci sunt 9 membri în consiliul de 
administraţie al instituţiei de învăţământ. Propunerile mele sunt József Attila şi Tischler 
Ferenc.”  
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Votăm pentru prima 
propunere. Domnul József Attila.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Acum, pentru domnul Tischler Ferenc.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „La „Székely Mikó” am 
fost eu, şi-i propun pe domnii consilieri Vajna László şi Tischler Ferenc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Votăm pentru domnul 
Tischler Ferenc.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Acum, pentru domnul Vajna László ” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „La „Mikes Kelemen a fost 
domnul Debreczeni László, iar acum propunerile mele sunt domnii consilieri Csatlós 
László şi Zsigmond József. ” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Pentru domnul Csatlós 
László.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Pentru Zsigmond József. ” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „La Liceul Tehnologic „Kós 
Károly” a fost domnul Bálint Iosif, iar acum îl propun pe domnul consilier Cserey Zoltán-
Mihály.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Pentru domnul Cserey 
Zoltán-Mihály.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „La „Puskás Tivadar” a fost 
tot domnul Kató Béla, deci şi acolo trebuie schimbat, şi mai trebuie numite încă 2 
persoane. Deci, în total, 3 persoane. Eu îi propun pe domnii consilieri . Incze Alexandru, 
Bálint Iosif şi Zsigmond József.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Domnul Incze 
Alexandru.  Să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Domnul Bálint.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Zsigmond József.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 



 

 

 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „La „Constantin Brâncuşi” 
a fost doamna Palela Rădiţa, şi i-aş mai propune pe domnii Guruianu Mădălin şi Kelemen 
Szilárd.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Eu aş propune-o pe 
doamna Profiroiu, pentru şcoala noastră.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r.): „Atunci, sunt 3 propuneri, 
nu-i aşa?” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.ro): „Domnul Guruianu 
doreşte să ia cuvântul.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „O propun şi eu pe 
doamna Profiroiu, în locul meu. Şi atunci, sunt 2 propuneri.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r.): „Deci, atunci ar fi doamna 
Profiroiu şi domnul Kelemen.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Deci Palela rămâne? 
Da? Deci, atunci, doamna Profiroiu Marilena şi domnul Kelemen Szilárd. Cine este de 
acord cu  Kelemen Szilárd?” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Pentru doamna Profiroiu.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „La Colegiul Naţional 
„Mihai Viteazul” a fost domnul Mădălin Guruianu, şi mai trebuie 2 persoane. Eu îi propun 
pe doamna Profiroiu Marilena şi Zsigmond József.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Pentru doamna 
Profiroiu Marilena, cine este pentru?” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Zsigmond József.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „La Clubul Sportiv Şcolar a 
fost domnul consilier Mădălin Guruianu, şi acum îl mai propun pe domnul consilier Miklós 
Zoltán.” 
  Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Pentru domnul 
consilier Miklós Zoltán.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „La grădiniţe rămâne, nu se 
modifică numărul reprezentanţilor. La Grădiniţa cu Program Prelungit „Benedek Elek” -  
Magyarósi Imola-Piroska, la „Csipike” - Kondor Ágota, la „Gulliver” - Miklós Zoltán, la 
„Hófehérke” - Zsigmond József. Deci, aici nu se modifică.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Supunem la vot întregul 
proiect de hotărâre D4.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
217/2013. 
 „Mulţumim. Trebuie să mai avem puţină răbdare, mai avem proiectul D5 şi punctul 
Diverse.” 
 PUNCTUL D5 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind garantarea unei 
finanţări rambursabile interne în valoare de 650.000 lei pentru Teatrul „Tamási Áron” 
din Municipul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc. Prin HCL 
167/2013 am gotărât să garantăm un credit în valoare de 400.000 de lei pentru Teatrul 



 

 

„Tamási Áron”. Prin adoptarea hotărârii de azi, acea hotărâre devine nulă, iar cea de azi se 
referă la garantarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 650.000 lei, iar 
această sumă s-ar aloca achiziţionării de la Proiect Covasna SRL, a Sălii Kamara, pe care o 
închiriază de ani de zile.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Domnul Miklós s-a 
înscris la cuvânt.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Aş avea o propunere de 
modificare. La articolul 1 ar trebui inclus în text faptul că este un credit pentru investiţii, 
căci cred că băncile preferă să vadă o astfel de formulare clară. Şi atunci, propunerea mea 
sună astfel: „Se aprobă garantarea unei finanţări rambursabile interne pentru investiţii 
pentru Teatrul „Tamási Áron” din Municipul Sfântu Gheorghe, în valoare de 650.000 lei. ” 
” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Doamna secretar 
solicită să formulaţi punctual, propunerea.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.r.): „Deci, introducem două cuvinte: 
„pentru investiţii”, înainte de sintagma „pentru Teatrul „Tamási Áron”.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Dacă sunteţi de acord 
cu această modificare, nu-i modificare de fapt, că-i adaos la proiectul de hotărâre. 
Supunem la vot.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Acum doreşte să ia cuvântul domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Deci, în cererea formulată 
către Primărie de către conducerea teatrului se specifică ca şi termen de rambursare 5 ani. 
Eu aş propune să modificăm acest termen în 4 ani. Aşa a fost înţelegerea iniţială, şi să ne 
ţinem de această înţelegere. Mulţumesc.”  
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Supunem la 
vot...Introducem propunerea domnului primar, ca termenul de 4 ani să fie introdus. 
Supunem la vot introducerea acestei perioade de 4 ani.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Dacă nu mai are nimeni, nimic de adăugat, supunem la vot proiectul în întregime, 
proiectul D5.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
218/2013. 
 „La Diverse s-a înscris doamna Török Aurelia şi domnul Guruianu Mădălin.” 
 
 DIVERSE 
 Doamna TÖRÖK AURICA – responsabil sat Chilieni (lb.m.): „În perioada 6 – 
10 septembrie am fost la Sárpilis, aceasta fiind o localitate înfrăţită cu Chilieni, şi am fost 
invitaţi să fim acolo. Această legătură există de 15 ani. Foarte multe lucruri bune, din 
partea ambelor părţi, căci am învăţat unii de la alţii. Există foarte multe familii care s-au 
împrietenit, dar şi din punct de vedere cultural, şi pentru a face rost de medicamente, 
pentru rezolvarea unor probleme de agricultură, foarte multe lucruri funcţionează foarte 
bine, dar mai ales legătura dintre familii. La Zilele Chilieni a fost prezentă o delegaţie de 
acolo,  la noi vin destul de mulţi, de fiecare dată. Atunci am stabilit că vor duce mai 
departe vorba despre acest frumos sat, aceste locuri frumoase, şi ne vor trimite un concert 
din Szekszárd. Deci, au fost la Târgu Mureş, la Cluj Napoca, a fost un concert de chitară, 
au fost 18 persoane, şi chiar au fost şi la Chilieni, şi într-adevăr, a fost un concert 
extraordinar. A fost în data de 15 august. Asta înseamnă că această legătură există, este 
foarte bună, ne cunoaştem unii pe alţii, şi ne cunoaştem tradiţiile. Aşa ei pe ale noastre, cât 



 

 

şi noi, zona Sárközi. Când au fost aici cei din Szekszárd, atunci i-am dus la Şugaş Băi. Ne-
a părut rău că tocmai atunci a fost închis Muzeul Cinegetic, am vrut să le arătăm şi acest 
muzeu. Am fost la Cernat, la Bálványos, peste tot aici în zonă. Au fost foarte miraţi, căci 
nu au mai fost aici în zonă, niciodată. Deci, asta funcţionează foarte bine, şi are rezultate. 
Eu, împreună cu alte 12 persoane am fost acolo, Corul din Chilieni, corul de adulţi care 
cântă muzică populară. Împreună cu soţul meu, ne ocupăm de acest cor. În afară de acesta, 
mai avem un cor de copii, format din 20 de copii, dar pe ei nu i-am putut duce, din cauza 
problemelor materiale, căci toată lumea ar fi avut nevoie de paşapoarte, iar familiile nu au 
putut rezolva acest lucru. Asta am dorit. Şi chiar, această relaţie funcţionează foarte bine. 
Prin domnul primar am găsit şi această localitate înfrăţită, sârbească. Aş dori foarte 
mult...corespondăm, aşa că, dacă totul merge bine, şi această relaţie va funcţiona. Şi cred 
că toate acestea le datorăm domnului primar şi Consiliului Judeţean. În legătură cu corul, 
vroiam să spun că am reuşit să facem tuturor costume secuieşti, şi acesta a fost portul 
nostru pe scena de la Sárpilis. Am fost foarte frumoşi. Am adus câteva poze şi mi-aş dori să 
le vadă toată lumea. Şi mai am o surpriză, pe care doresc să i-o spun domnului primar 
acum, am devenit cetăţean de onoare al oraşului Sárpilis. Am adus, ca să vă arăt. 
Mulţumesc frumos. Şi eu m-am mirat foarte tare, căci au ţinut secret. A fost o surpriză 
foarte plăcută. Mulţumesc consiliului, căci aceasta nu este doar munca mea. De 15 ani 
funcţionează, şi sper că va funcţiona şi pe viitor. Asta este una la mână. Cealaltă problemă 
este aceea că în Casa de Cultură de la Chilieni am putea amenaja un birou. Când vin din 
străinătate, vin foarte mulţi musafiri, şi atunci ar fi foarte bine dacă satul ar avea un astfel 
de birou.  Avem spaţiul, şi ar mai trebui un pic de mobilier. Cred că aici la Consiliu aveţi 
ceva mobilier care nu mai trebuie, dar care nouă ne-ar fi foarte bun. Atât am dorit să spun. 
Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Mulţumim. Are 
cuvântul domnul consilier Guruianu.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU(lb.r.): „Mulţumesc frumos. Eu 
am trei chestiuni punctuale. În primul rând, vă felicit pentru ideea de a cumpăra Kamara, 
era cazul să existe şi acel sediu. Îmi place cel mai mult, că se găsesc perspective şi văd că 
sunt soluţii în aşa fel încât probabil probabil şi pentru sediul din Teatrul Andrei Mureşanu 
se vor găsi în cel mai scurt timp, soluţiile necesare, că sunt împrumuturi, sau din fonduri 
guvernamentale, sau locale. Al doilea lucru este că sper că lunea viitoare reuşim să punem 
pe Ordinea de zi bursele acelea Sfântu Gheorghe, mai vechi, pentru elevi, că le-ar veni 
timpul şi termenul, şi să aibă timp copiii să depună. Iar ultimul punct estwe aşa, o mică 
părere de rău, că doar la începutul anului se întâmplă acele consultări pe care le are domnul 
primar cu membrii celorlalte fracţiuni. Ştiu că suntem puţini, ştiu că aveţi 2/3 din Consiliul 
Local, dar e tare bine când vă mai întâlniţi şi cu noi, că mai înţelegem dinainte ce o să se 
întâmple cu bugetul. Am socotit astăzi că sunt aproximativ 880.000 de lei care au reuşit să 
fie cumva găsiţi la această rectificare de buget. Vorbesc despre bani pentru baschet, de bani 
pentru Sala Kamara, de bani pentru Festivalul Dansului şi Târgului de Toamnă, vorbesc 
despre toate acestea şi îmi place foarte mult să o fac, pentru că ştiţi, că le-am lăudat de 
fiecare dată, şi cred că am scris despre fiecare din ele, le-am lăudat public, deci nu am nicio 
problemă cu ele, dar îmi doresc să existe aceste sume şi sunt bucuros că l-am votat cu toţii 
aici. În schimb, trebuie să vă spun, că regret faptul că aţi retras punctul 22 de pe Ordinea de 
zi, aşa cum regret că nu discutăm despre acele burse pentru profesori, pentru care sumele 
ar fi undeva într-o valoare de 20.000 de lei, de 200 de ori mai puţin, şi una din observaţiile 
de bază a fost că nu sunt bani în buget, şi a doua observaţie a fost că trebuie să ne 
consultăm cu Asociaţia Pedagogilor. Sunt foarte bucuros, şi abia aştept să ne consultăm, 
dar a trecut un an de zile, de atunci. Obiecţia cu banii, cred că vă daţi seama cât este de 



 

 

ridicolă, în condiţia în care vorbim de 20.000 de lei pentru ambele proiecte, şi pentru cel 
care era propus astăzi pentru artişti, şi pentru cel cu profesorii. Sper ca totuşi să ajungem să 
le discutăm în Comisia Culturală, şi se vor lua deciziile înţelepte pentru aceşti oameni. 
Mulţumesc. ” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „În ceea ce priveşte bursele, nu 
vreau să răspund. Am retras de pe Ordinea de zi, tocmai pentru că am simţit şi eu că nu au 
avut loc consultările necesare şi nu cred că ar fi fost în regulă să votăm astăzi, acel proiect. 
În ceea ce priveşte Teatrul „Andrei Mureşanu” am speranţa că în cursul lunii octombrie 
vom putea avea o şedinţă ordinară sau extraordinară, în care vom modifica din nou 
bugetul, şi vom pune în acest buget o sumă destul de mică, dar necesară pentru a putea 
demara licitaţiile, însă aş dori foarte mult să simt şi eu că cineva dintre consilieri, dintre 
parlamentarii celor două partide care se află la guvernare se ocupă de soarta municipiului 
Sfântu Gheorghe. Nu am simţit acest lucru de când USL este la guvernare, şi din nou 
trebuie să subliniez faptul că doar o singură formaţiune politică, atunci când este la 
guvernare, se preocupă să aducă fonduri pentru judeţele din secuime. Deci, niciun bănuţ nu 
a venit de la niciun minister, pe filiera PNL sau PSD. Deci, faptul că avem posibilitatea să 
vorbim despre rectificări bugetare se datorează, în primul şi în primul rând, faptului că ne 
gospodărim bine în oraş. Dar nu am primit nici măcar un ban. În fiecare dimineaţă încep 
ziua prin a verifica contul de la trezoreria judeţului, contul nostru, deci niciun ajutor. Am 
speranţa că măcar în ceea ce priveşte construcţia sălii cinema şi pentru TAM vom primi 
fonduri, am fost la domnul ministru, am primit promisiuni, sper că vom primi şi lobby-ul 
necesar de la PNL şi PSD, dar încă o dată vreau să subliniez acest lucru, şi cu gust amar 
spun: toată lumea a strigat cu voce tare şi pentru Piaţa Mihai Viteazul, cât se va da , cât nu 
se va da, în afară de o sumă foarte mică, care reprezintă nici 10% din valoarea investiţiei, 
pe care am primit-o de la Guvernul Boc, prin lobbz-ul PDL, deci cu excepţia acestei sume, 
nici măcar pentru reabilitarea Pieţei Mihai Viteazul nu au venit fonduri guvernamentale. Şi 
acolo este loc de sume, ne apropiem de sfârşitul anului, poate şi pe aceste filiere de PNL şi 
PSD va ajunge Municipiul Sfântu Gheorghe pe harta ţării. În acest moment nu este pe harta 
Guvernului USL, Municipiul Sfântu Gheorghe, în ceea ce priveşte bugetele alocate. Vă 
mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Doamna viceprimar 
Sztakics.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Eu aş dori să răspund la 
întrebarea în ceea ce priveşte bursele pentru profesori şi elevi. Deci, noi am luat legătură cu 
conducerea Asociaţiei Pedagogilor Maghiari din România. Le-am prezentat iniţiativa 
domnului consilier, şi ne-am despărţit cu promisiunea că se vor consulta cu membrii, şi vor 
reveni cu propuneri. Părerea conducerii a fost că Asociaţia Pedagogilor oferă premii în 
fiecare an, pedagogilor, şi ar fi foarte bine dacă Consiliul Local al contribui la această 
premiere, deci... şi le-am lăsa lor această sarcină, ca pedagogii să aleagă ei între ei, oricum 
aşa fac, şi ar fi bine dacă am încerca să ajutăm acolo. Am formulat aceeaşi întrebare, şi 
doamna consilier Palela şi-a asumat să aibă această discuţie cu Asociaţia Pedagogilor 
Români. Când vor reveni aceste propuneri, atunci îl vom invita pe domnul consilier 
Guruianu la şedinţa Comisiei pentru Învăţământ, şi vom discuta această problemă. Deci, nu 
am stat de pomană, cu privire la această problemă. Eu aş mai dori să spun că după o 
delegaţie, se cuvine să se raporteze Consiliului. Am participat la sfârşitul săptămânii la 
Galopul Naţional, într-o delegaţie numeroasă şi pot să spun că Ţinutul Secuiesc nu are de 
ce să-i fie ruşine, căci prin calul achiziţionat prin Asociaţia Vadon,  care a exersat 4 luni, 
am reuşit să ajungem în calificări, şi s-a clasat pe locul al doilea în semifinală. Numai 



 

 

câştigătorul Galopului Naţional poateîntrece acest cal. Deci, putem fi mulţumiţi cu 
rezultatele, şi pentru anul viitor, ţelul este calificarea în finală.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Da! Nemai înscriidu-se 
nimeni la cuvânt, înseamnă că putem declara închisă şedinţa şi să ne vedem cu bine la 
următoarea şedinţă. Mulţumesc pentru participare.” 
 
 
 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 31 octombrie 2013. 
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