
 

 

 
 
 
 
Nr. 53.524/2013 
 

PROCES – VERBAL  
 
 Încheiat azi, 31 octombrie 2013, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 21 membri, 2 reprezentanţi ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi domnul 
Rápolti István – Coşeni. 
 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. 1380/25.10.2013. 
 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. 
 Doamna preşedinte de şedinţă PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Domnule 
primar, doamnelor şi domnilor, bună ziua! Bine aţi venit la şedinţa Consiliului Local din 
luna octombrie. Vă rog să verificaţi aparatura, dacă e deschisă. Înainte de adoptarea Ordinii 
de zi, vă supun adoptării procesele-verbale din luna septembrie. Dacă aţi studiat procesele 
– verbale? Începem cu şedinţa extraordinară din 5 septembrie. Vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Bálint 
Iosif). 
 „Procesul – verbal din 5 septembrie a fost adoptat cu 20 de voturi. Mulţumesc. Vă 
rog să votaţi procesul – verbal al şedinţei ordinare din 26 septembrie. Vă mulţumesc.” 
 Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate. 
 „Pe Ordinea de zi a şedinţei de astăzi sunt înscrise un număr de 21 de proiecte. 
Dacă aveţi propuneri, sau aveţi de adăugat, la Ordinea de zi? Doamna viceprimar, vă rog.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Aş dori să propun pe 
Ordinea de zi a şedinţei de azi un punct D1, care se referă la modificarea HCL 38/2009.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Dacă sunteţi de 
acord cu propunerea doamnei viceprimar, vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate. 
 „Doamna Palela? De data asta îmi apar 21 de voturi. Cu 21 de voturi, propunerea 
doamnei viceprimar a fost aprobată. Întreaga Ordine de zi, dacă nu mai sunt intervenţii, la 
Diverse, dacă are cineva în afară de D1 care a fost dezbătut în comisii. Dacă nu sunt 
propuneri pentru Diverse, vă supun votului întreaga Ordine de zi a şedinţei. ” 
 Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate. 
 „Vă mulţumesc. Ordinea de zi a fost aprobată cu 21 de voturi.” 
 PUNCTUL I 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. Salut cu 
respect pe toată lumea, ne-am obişnuit deja că odată la 2 – 3 luni facem rectificare 
bugetară, şi vedem că noi rectificăm bugetul întrun sens pozitiv, şi nu întrunul negativ, spre 
deosebire de Guvern, şi sper ca în acest an, aceasta să fie penultima rectificare, deci până la 



 

 

sfârşitul anului vom mai avea un proiect de rectificare bugetară. Acum majorăm bugetul 
nostru cu 3.583.000 lei. Cu această sumă, bugetul oraşului atinge suma de 119.000.000 de 
lei, deci aproape de 200.000.000 de lei, deci vorbim de un buget de aproape 2000 de 
miliarde de lei. În ceea ce priveşte diferitele capitole din buget, am primit prin Programul 
Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii suma de 1.038.000 de lei, pentru reabilitarea străzii 
Borvíz. Prin Programul Operativ Regional am primit 2.460.000 de lei, pentru diferite 
proiecte câştigate, iar pentru construirea unui centru pentru copii, au intrat primii 85.000 de 
lei, din suma de 80.000 de euro. În acest proiect de rectificare bugetară apar şi diferite 
regrupări de cheltuieli. Cheltuielile de personal le vom micşora cu 200.000 de lei, cu 
320.000 de lei micşorăm şi sumele stabilite în buget, la începutul anului, sume alocate 
pentru plata diferitelor dobânzi la unele credite. Am avut cheltuieli mai mici, în comparaţie 
cu sumele pe care le-am stabilit la începutul anului. Majorăm bugetul instituţiilor de 
învăţământ cu suma de 257.000 de lei, sunt enumerate instituţiile, cu sumele alocate. 
Alocăm suma de 130.000 de lei programului „Sfântu Gheorghe – Capitala Culturală a 
Ţinutului Secuiesc”, şi 310.000 de lei pentru indemnizaţia acordată persoanelor cu 
handicap. De fapt, aceasta ar fi datoria Guvernului, dar din păcate nu am primit aceşti bani 
de la Guvern, astfel că într-un fel împrumutăm Guvernul cu această sumă şi sperăm că ne 
vor da înapoi banii. Alocăm suma de 350.000 de lei pentru Piaţa „Mihai Viteazul”, nici 
acum nu au venit banii de la niciun partid, ci alocăm această sumă din bugetul nostru, 
motiv pentru care micşorăm cu 500.000 de lei acel capitol de cheltuieli pentru reabilitarea 
clădirilor proprii ale Consiliului Local. Alocăm suma de 1.260.000 pentru Şugaş Băi, o 
parte din această sumă fiind aport propriu, o parte fiind din sumele obţinute din proiectele 
câştigate prin Programul Operativ Regional. Sunt şi alte sume mai mici, nu am enumerat 
totul, dacă eventual sunt întrebări, şi Comisia Economică are o propunere pe care rog pe 
cineva din Comisia Economică să o prezinte. Mulţumesc frumos.”  
 Doamna preşedinte de şedinţă PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Mulţumim, 
domnule primar. Dacă sunt intervenţii, în legătură cu rectificarea bugetului? Doamna 
viceprimar Sztakics Éva.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Aş propune suma de 
50.000 de lei pentru realizarea unui Studiu de Fezabilitate pentru imobilul nostru din 
Strada Ciucului nr. 50, şi aş spune şi de unde să alocăm această sumă. De la capitolul 55.02 
– Dobânzi bancare.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Mulţumesc. 
Dacă sunteţi de acord cu propunerea făcută de doamna viceprimar, vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate. 
 „Cu 21 de voturi, propunerea doamnei viceprimar a fost adoptată, ca atare, 
proiectul de hotărâre va suporta modificare. Dacă legat de acest proiect, mai sunt alte 
intervenţii? Nu mai sunt. Informez Consiliul că proiectul are avizul Comisiei nr. 1 şi 
Comisiei nr. 5, drept pentru care vă supun votului acest proiect de hotărâre. Vă rog să 
votaţi.” 
 Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
229/2013. 
 „Trecem la punctul 2 de pe Ordinea de zi.” 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe pe anul 2013. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Majorăm bugetul Direcţiei de Asistenţă Comunitară cu suma de 310.000 de lei, sumă din 
care 115.000 de lei sunt pentru plata salariului asistenţilor care îngrijesc persoanele cu 



 

 

handicap, 140.000 de lei pentru indemnizaţia persoanelor cu handicap, şi 55.000 de lei 
pentru diferite cheltuieli de funcţionare. Mulţumesc frumos 
 Doamna preşedinte de şedinţă PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Vă mulţumesc, 
domnule primar. Dacă aveţi intervenţii, vă rog. Dacă nu sunt intervenţii, vă informez că 
proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia nr. 1, 3 şi 5, drept pentru care îl supun 
votului dumneavoastră. Vă rog să votaţi.”  
 Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
230/2013. 
 „Nu a votat doamna Pârvan. Doamna Pârvan, nu votaţi?” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r): „Am votat, nu apare pe ecran.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Avem o 
problemă cu tehnica. Deci proiectul de hotărâre nr 2 a fost votat cu 21 de voturi, afişat 20, 
şi doamna Pârvan a votat pentru acest proiect de hotărâre. Vă mulţumesc.” 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului Căminului “Zathureczky Berta” Sfântu Gheorghe pe anul 2013. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Rectificăm bugetul Căminului “Zathureczky Berta” cu suma de 214.000 de lei. Micşorăm 
cheltuielile de personal cu 85.000 de lei, şi 106.400 de lei majorăm cheltuielile materiale.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Mulţumesc, 
domnule primar. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii, ca urmare vă informez că s-a 
obţinut aviz favorabil de la comisiile 1, 3 şi 5. Vă propun să votaţi proiectul de hotărâre de 
la punctul 3 de pe Ordinea de Zi.” 
 Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
231/2013. 
 „Cu 21 de voturi pentru, a fost adoptat. Vă mulţumesc. Trecem la punctul 4 de pe 
Ordinea de zi.” 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă 
Comunitară din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2013. Prezintă: Tischler Ferenc, 
viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc. Printr-un proiect 
câştigat, am reuşit să reabilităm fosta centrală termică din apropierea Şcolii „Néri Szent 
Fülöp”. Una din condiţii a fost să angajăm acolo o persoană care să elaboreze şi să 
continue anumite programe cu şi pentru copiii din comunitatea romă. Acesta este motivul 
pentru care trebuie să aprobăm organigrama şi statul de funcţii pentru personalul din cadrul 
Direcţiei de Asistenţă Comunitară. Vă rog să susţineţi acest proiect. Vă mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Vă mulţumim 
şi noi. Dacă sunt intervenţii, în legătură cu acest proiect? Dacă nu sunt intervenţii, vă 
informez că s-a obţinut aviz favorabil de la Comisiile de specialitate 1, 3 şi 5, drept pentru 
care vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
232/2013. 
 „ Cu 21 de voturi pentru, a fost adoptat. Vă mulţumesc. Trecem la punctul 5 de pe 
Ordinea de zi.” 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea unor hotărâri din domeniul impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Am dori să introducem o 



 

 

nouă taxă, referitoare la utilizarea noului teren de tenis, taxă stabilită la 20 lei/oră. Aşa a 
figurat şi în proiect. De asemenea „Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale 
administrativă” trebuie să o mutăm, conform legii, de la „Taxe speciale”, la „Alte taxe”. 
Valoarea rămâne şi în continuare 500 de lei. Deoarece, începând de mâine, S.C. Trist 
S.R.L. va fi operatorul Centrului de Tratament realizat în cadrul proiectului „Drumul 
apelor minerale”, propun să scoatem această taxă de la taxele care aparţin municipalităţii, 
căci preţul rămâne neschimbat, dar nu noi vom colecta aceste sume. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Vă mulţumesc 
doamna viceprimar. Comisia nr. 1 a acordat aviz acestui proiect, cu următoarele 
recomandări: „Se introduce la Articolul 1, punctul 4, următorul cuprins: - Punctul 14 din 
Tabelul „Alte taxe” al anexei nr. 1 se abrogă. Acelaşi lucru prezentat de doamna 
viceprimar. Dacă sunteţi de acord cu această modificare, vă rog să votaţi. Mulţumesc.” 
 Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate. 
 „Propunerea doamnei viceprimar şi a Comisiei nr. 1 a fost însuşită cu 21 de voturi. 
Vă informez că proiectul are avizul Comisiei nr. 5, drept pentru care, dacă nu sunt şi alte 
intervenţii, supun punctul 5 de pe Ordinea de zi la vot. Vă mulţumesc.” 
 Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
233/2013. 
 „Proiectul este adoptat în unanimitate. Mulţumesc frumos.” 
  PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 
nr. 184/2009 privind instituirea programului de sprijinire a tinerilor în Municipiul Sfântu 
Gheorghe ”Bursele Sfântu Gheorghe”, cu modificările şi completările ulterioare. Prezintă: 
Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În 
2009, la propunerea domnului consilier Mădălin Guruianu am introdus „Bursele Sfântu 
Gheorghe”, burse pe care am dori să le acordăm şi anul acesta. Vor fi tot 5 burse acordate 
unui număr de 5 elevi, în valoare de 3.000 de lei fiecare. Am stabilit termenele limită 
pentru depunerea documentaţiilor, pentru depunerea solicitărilor şi dosarelor. Elevii ar 
trebui să depună dosarele până la data de 30 noiembrie, iar datorită plecării unui consilier, 
există un loc vacant în Comisia de Contestaţii, iar pentru acest loc l-aş propune pe domnul 
consilier Zsigmond József. Vă mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Vă mulţumesc 
doamna viceprimar. Dacă sunt intervenţii legate de acest proiect de hotărâre? Proiectul a 
fost avizat în Comisia nr. 1, avem intervenţii? Domnul Zsigmond, vă rog.” 
 Domnul consilier ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Da, mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Mă iertaţi.” 
 Domnul consilier ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „În Comisie am aflat că eu sunt 
membru şi în Comisia de burse, aşa că, pentru locul vacant îl propunem pe domnul 
consilier József Álmos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Deci, avem 
pentru comisia reglementată, în proiectul 6, Comisia pentru Bursele Sfântu Gheorghe, 
avem o propunere a doamnei viceprimar.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r.): „Nu, pentru că domnul 
Zsigmond nu poate să facă parte, acuma spune, şi propune în locul dânsului pe József 
Álmos.”  
 Doamna preşedinte de şedinţă PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Vă informez că 
şi în Comisia Juridică a fost propus domnul József Álmos. Trecem la vot, deci completarea 
Comisiei preexistente, Comisiei pentru soluţionarea Contestaţiilor, cu domnul József 
Álmos. Vă rog să votaţi.”   



 

 

 Se votează cu 21 de voturi pentru. 
 „Propunerea a fost adoptată cu 21 de voturi pentru. Vă supun votului întregul 
proiect. Reluăm votul, vă rog să votaţi. Îl votăm pe domnul József Álmos să facă parte din 
Comisia de Contestaţii? Reluăm votul, vă rog, e vot secret, cu 21 de voturi pentru, cred că 
20 trebuia, că  dumnealui cred că trebuia să se abţină. A vost votat domnul József Álmos în 
Comisia de Contestaţii. Trecem la votarea întregului proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
234/2013. 
 „Cu 21 de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 7, prezintă 
domnul viceprimar. Vă rog.” 
 PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind  aprobarea 
încetării Contractului de asociere în participaţie nr. 55.686/2012, încheiat între Municipiul 
Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Sportivă „Adrenalin Sportegyesület”. Prezintă: Tischler 
Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Vă mulţumesc. În anul 2012 
am încheiat un contract cu Asociaţia Sportivă „Adrenalin”, iar aceasta nu a putut îndeplini 
toate condiţiile stabilite. Acesta este motivul pentru care Comisia de supraveghere propune 
încetarea acestui contract.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Vă mulţumesc, 
domnule viceprimar. Dacă sunt intervenţii? Vă informez că acest proiect a primit aviz de la 
Comisia 1, 5 şi Comisia 6. Domnul preşedinte nu a semnat, dar precis că este un aviz.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Luăm la cunoştinţă, cu părere de 
rău, că Asociaţia Sportivă „Adrenalin” nu a putut să realizeze ceea ce şi-a dorit cu această 
fostă centrală termică, şi cred că trebuie să spunem aici că cealaltă asociaţie sportivă, unde 
am acordat tot o fostă centrală termică, în folosinţă, cea de la Piaţa mică din Simeria – am 
dat-o celor cu ping – pong - ei, în schimb, lucrează cu mult spor, şi le urăm să reuşească să 
renoveze clădirea, şi să nu aibă aceeaşi soartă ca aceasta. Mulţumesc. ” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Vă mulţumesc, 
domnule consilier. Dacă nu sunt alte intervenţii, vă propun să votăm proiectul de la punctul 
7. Vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
235/2013. 
 „Cu 21 de voturi, proiectul s-a adoptat. Trecem la punctul 8 de pe Ordinea de zi. 
Prezintă domnul primar. Vă rog, domnule primar.” 
 PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 175/2013 privind aprobarea transmiterii cu titlu gratuit, a unui 
imobil din domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe şi administrarea Consiliului 
local al municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al Judeţului Covasna şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Covasna, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 
Libertăţii nr. 13. Prezintă : Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În 
numele bunei înţelegeri dintre Consiliul Local şi Consiliul Judeţean, am dori să transmitem 
Consiliului Judeţean un teren cu suprafaţa de 464 de metri pătraţi, aflat în strada Libertăţii 
nr. 13. Acest teren va asigura trecere spre terenul aflat în domeniul Judeţului Covasna, din 
strada Kós Károly, nr 4. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Vă mulţumesc, 
domnule primar. Dacă aveţi întrebări, intervenţii, nelămuriri, dacă nu, vă informez eu că 
acest proiect a primit aviz de la Comisiile 1 şi 5. Vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 



 

 

236/2013. 
 „S-a adoptat proiectul de hotărâre cu 21 de voturi.” 
 PUNCTUL IX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
de administrare pe perioada 2013-2017 a Consiliului de Administraţie al S.C. MULTI-
TRANS S.A. Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Este 
vorba despre aprobarea Planului de administrare până în anul 2017 al SC Multitrans SA. 
Nu ştiu dacă este cineva din partea societăţii, care să prezinte pe scurt, acest proiect. Dacă 
nu este nimeni, voi spune eu, pe scurt, despre ce este vorba. Planul conducerii societăţii 
este destul de pesimist, aşa că trebuie să-i apostrofăm, căci doresc să schimbe doar 3 
autobuze. Eu aş dori mult mai mult de atât, în următorii 4 ani, şi un plan mai mare ar fi 
realizarea uneinoi staţii de autobuze, pe terenul lor din strada Lunca Oltului nr. 15. Deci, 
construirea centrului societăţii de trasport. Eu sper că, prin proiecte, vom putea realiza mult 
mai mult decât atât, în următorii 4 ani, şi în ciuda acestui plan, propun spre adoptare. 
Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Vă mulţumesc, 
domnule primar. Intervenţii legate de acest proiect de pe Ordinea de zi? Nu sunt? Atunci, 
vă informez că proiectul are aviz de la Comisiile 1 şi 5 şi-l supunem la vot. Vă rog să 
votaţi.” 
 Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
237/2013. 
 „Cu 21 de voturi, proiectul a fost adoptat. Trecem la punctul X. Prezintă domnul 
primar.” 
 PUNCTUL X de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea unor 
măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, la S.C. Gospodărie 
Comunală S.A. Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Din 
partea Consiliului Local, am dori să-l propunem pe domnul Czimbalmos Kozma Csaba. În 
mandatul de 4 ani al Consiliului de Administraţiei al Gospodăriei Comunale îi propunem 
pe Fejér Sándor, Domnişor Mircea, Rákosi Áron, Ferenc Lajos, Antal Emőke. Am o 
singură propunere de modificare, la articolul 3, în locul sumei de 1000 de lei/lună, în 
legătură cu care nu ne-am consultat, aş propune 5% din salariul domnului director. Şi în 
altă parte aşa este, şi cred că aşa este cinstit, ca şi aici, membrii Consiliului de Conducere 
să primească 5% din salariul domnului director. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Vă mulţumesc, 
domnule primar. Supun la vot întâi, modificarea sumei, deci stabilirea indemnizaţiei de 5% 
- propunerea domnului primar. Vă rog să votaţi.” 

Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate. 
 „S-a adoptat propunerea domnului primar. Dacă sunt intervenţii legate de acest 
proiect? Dacă nu, prin vot secret, vom vota membrii Comisiei de Administraţie. Primul vot 
îl dăm pentru domnul Fejér Alexandru. E vot secret, vă rog să votaţi.” 

Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate. 
 „Cu 21 de voturi, domnul Fejér Alexandru a fost votat de către Consiliul Local. 
Propunerea Domnişor Mircea. Să votaţi.” 

Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate. 
 „Tot cu 21 de voturi, a fost şi domnul Domnişor Mircea. Domnul Rákosi Áron. 
Nominalizarea domnului, vă rog să votaţi.” 

Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate. 
 „N-a votat un consilier. Da, a apărut. Cu 21 de voturi, a fost acceptat şi domnul 



 

 

Rákosi Áron. Domnul Ferencz Ludovic. Vă rog să votaţi.” 
Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate. 

 „Tot cu 21 de voturi a fost acceptat şi domnul Ferencz Ludovic. Doamna Antal 
Emöke. Vă rog să votaţi.” 

Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate. 
 „Şi dumneaei a fost acceptată cu 21 de voturi. Deci, am votat componenţa 
Consiliului de Administraţie de la Gospodăria Comunală. Legat de Comisiile de 
Specialitate, Comisia nr 1 a avizat, Comisia Juridică a acordat aviz cu o observaţie – 
propune modificarea Capitolului 1 din contract, referitor la Obiectul constractului, şi 
anume înlocuirea formulei iniţiale cu „îndeplinirea atribuţiilor acţionarului majoritar – 
Municipiul Sfântu Gheorghe” Era, iniţial, Autoritatea Tutelară, doamnă secretar. Dacă 
sunteţi de acord cu propunerea Comisiei Juridice, vă rog să votaţi.” 

Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate. 
 „Cu 21 de voturi, propunerea Comisiei nr 5 a fost acceptată. Supun la vot întregul 
proiect de hotărâre de la punctul 10 de pe Ordinea de zi. Vă rog să votaţi. Sunt nelămuriri? 
Domnul Vajna, vă rog.” 
 Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
238/2013. 
 „Cu 21 de voturi, proiectul a fost adoptat.” 
 PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea contractului de mandat nr. 45349/2012 încheiat cu reprezentanţii Consiliului 
local al municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. TEGA 
S.A. Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Dacă am 
văzut bine, domnul director al S.C. TEGA S.A. este aici, şi dacă consideră că este 
important să spună de ce este important acest proiect de hotărâre, cuantumul acţiunilor, şi 
altele, îl invit să ia cuvântul. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul TÓTH BIRTAN CSABA (lb.m.): „Adunarea Generală a Acţionarilor de 
la S.C. Tega S.A. are o propunere de modificare. Consiliul Local de la Baraolt a adoptat 
fiecare hotărâre, şi a făcut toţi paşii pentru a deveni acţionar. Acum o lună a fost convocată 
Adunarea Generală a Acţionarilor, dar a ieşit la iveală că trebuie cerut un mandat separat 
pentru votarea acestuia. Luând în considerare faptul că vor mai fi astfel de modificări, 
propunem ca în cazul vânzării pachetului de acţiuni de 10 %, să fim nevoiţi să solicităm 
mandat separat, iar pentru un pachet de acţiuni mai mare de 10%, evident se va solicita un 
nou contract de mandat.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Cred că ne cere 
Legea 31, asta, aşa-i doamna secretar? Dobândirea de acţiuni de 10%. Nu? Vă mulţumesc, 
domnule director. Dacă sunt şi alte intervenţii? Domnul primar, vă rog.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Nu, am vrut doar să răspund 
la ceea ce aţi ridicat dumneavoastră, în acest moment avem pachet la 1,47% la 36 de 
acţionari. Restul 98,53% sunt ale Primăriei Sfântu Gheorghe.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Mulţumesc 
domnule primar. M-am edificat. Dacă sunt şi alte intervenţii? Dacă nu, supun la vot 
punctul 11 de pe Ordinea de zi. Vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
239/2013. 
 „Cu 21 de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Urmează proiectul de la 
punctul 12 de pe Ordinea de zi. Prezintă domnul primar.” 
  PUNCTUL XII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 



 

 

H.C.L. nr. 168/2012 privind numirea mandatarilor asociatului unic în Adunarea Generală a 
S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Până 
acum, din partea Consiliului Local au fost 3 persoane, domnii consilieri Mild Zoltán, Kató 
Béla şi Bálint József. Propunem să fie nominalizate alte persoane. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Vă rog să faceţi 
propuneri. Domnul Miklós Zoltán, vă rog.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „În locul celor doi consilieri 
UDMR îi propunem pe domnii consilieri Tischler Ferenc şi Debreczeni László.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Şi al treilea? 
Doamna viceprimar?” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Eu aş propune ca domnul 
consilier Bálint să rămână, căci şi până acum a făcut parte din Comisie. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Domnul 
Miklós, am rugămintea să repetaţi celelalte două nume, în ordinea în care le-aţi propus.” 
 Domnul consilier  MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Tischler Ferenc, Debreczeni 
László.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Deci, prima 
propunere este domnul viceprimar Tischler Ferenc. Dacă aveţi şi alte propuneri pentru 
această comisie? Dacă nu, vă rog să votaţi nominalizarea domnului viceprimar Tischler 
Ferenc, în această comisie. Vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate. 
 „Cu 21 de voturi, domnul viceprimar va face parte din această comisie. Dacă 
sunteţi de acord cu nominalizarea domnului consilier Debreczeni László, în această 
comisie? Vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate. 
 „Cu 21 de voturi, domnul consilier  va face parte din această comisie. Votăm pentru 
domnul Bálint Iosif. Vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate. 
 „S-a votat. Cu 21 de voturi a fost acceptat şi domnul Bálint, în această comisie, 
drept pentru care vă supun la vot. Avem şi avize de la Comisii. Comisia 1 şi 5 a acordat 
aviz favorabil. Vă rog să votaţi întregul proiect de la punctul 12 de pe Ordinea de zi. Vă 
rog să votaţi.” 
 Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
240/2013. 
 „Cu 21 de voturi pentru, a fost adoptat punctul 12 de pe Ordinea de zi. Trecem la 
punctul 13.” 
 PUNCTUL XIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind instituirea 
normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal 
Árpád-András primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Vă mulţumesc. De multă 
vreme aşteptăm să se elaboreze aceste norme de bună gospodărire. În lipsa acestora, nu am 
putut sancţiona destul de multe incidente petrecute pe teritoriul oraşului. Prin adoptarea 
acestei hotărâri, se va abroga HCL 101/2002 şi va intra aceasta în vigoare. Eu sunt convins 
că aceasta va contribui la păstrarea ordinii pe teritoriul oraşului. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Vă mulţumesc, 
domnule primar. Dacă sunt intervenţii din partea dumneavoastră? Dacă nu sunt, vă prezint 
referatele din Comisiiile de specialitate. Comisia nr. 1 a acordat aviz acestui proiect de 
hotărâre. Comisia nr. 2, Comisia de Urbanism avizează favorabil, şi face următoarele 



 

 

observaţii: „propunerile domnului Ivan Nicolae Gheorghe, la articolul 42, se introduc 
alineatele 3, 4 şi 5, cu aplicabilitate asupra satelor aparţinătoare Municipiului Sfântu 
Gheorghe.” La articolul 61, alineatul 2, se propune reformularea venită din partea 
domnului Ivan Nicolae. Am să vă prezint şi observaţiile Comisiei Juridice şi propun să le 
votăm împreună pentru că, în esenţă, se referă la acelaşi articol 41. Deci, Comisia Juridică, 
în plus faţă de Comisia de Urbanism, la articolul 42, propune completarea alineatului 1, cu 
„două cabaline”. Deci, este vorba de animalele care pot fi crescute într-o curte. La articolul 
42, se introduce alineatul 3, „în satele aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, 
animalele care se duc la păscut se însoţesc până în afara localităţii, la locurile unde se 
formează cirezile, pe trasee cu circulaţia redusă, şi dacă se poate, în afara căilor de 
comunicaţie amenajate. De asemenea, la revenirea de la păscut.” Deci, domnul primar, am 
avut propuneri din partea cetăţenilor, le-am analizat în Comisii, am considerat că sunt 
oportune, astea-s propunerile Comisiilor. În comisii sunt acceptate, deci materialul pe care 
l-am primit, l-am modificat puţin. De pildă, faţă de propunerea ca animalele, la constituirea 
cirezilor, să fie însoţite. Am precizat că în satele aparţinătoare, nu cumva să se înţeleagă, că 
în municipiu se pot forma cirezi. Şi am luat ce e bun. Regulamentul a fost modificat de 
aparatul de specialitate al Primăriei, înainte de analiza din Comisie, şi eu vă prezint ce şi-a 
însuşit Comisia Juridică, din propunerile cetăţeneşti. De asemeni, la revenirea de la păscut, 
vor fi aşteptate şi conduse de către aparţinători, până la grajd. La alineatul 4: „conducătorii 
animalelor izolate, sau turmelor vor curăţa, din proprie iniţiativă, drumul, trotuarele 
murdărite de către acestea” - cu rugămintea ca la redactarea hotărârii finale să se vadă 
materialul dactilografiat. „Proprietarii deţinători de animale răspund solidar cu prepuşii lor 
pentru încălcarea acestor dispoziţii”. Acestea sunt propunerile din partea Comisiei de 
Urbanism şi Comisiei Juridice. Domnul primar, vă rog.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Aş vrea să ştiu în ce categorie 
de sancţiuni intră nerespectarea acestor prevederi, pentru că ar trebui trecută şi categoria de 
sancţiuni, în cazul în care nu se respectă prevederile propuse de comisii.”  
 Doamna preşedinte de şedinţă PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Probabil, 
constituie „Contravenţii şi aplicaţii amendă”, deci o sancţiune medie, domnule primar, ca 
asprime, sau cu acordul dumneavoastră, poate fi şi aspră.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Propun ca aceste fapte să fie 
sancţionate prin articolul 67, alineatul 1, cu amendă de la 50 – 150 de lei, pentru persoane 
fizice, şi de la 150 – 500 de lei, pentru persoane juridice, dacă sunteţi de acord.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „De la articolul 
42. Dar nu putem preciza articolul 42, şi vor fi sancţionate conform articolului 67, alineatul 
1. Am înţeles. Deci, recomandările Comisiei de Urbanism şi a Comisiei Juridice, le supun 
la vot. Cine este pentru?” 
 Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate. 
 „Cu 21 de voturi, recomandările Comisiilor au fost adoptate. Supun la vot 
recomandarea domnului primar, de a stabili sancţiune pentru aceste fapte reglementate la 
articolul 42, conform articolului 67, alineat 1, din acelaşi Regulament. Vă rog să votaţi 
propunerea domnului primar, articolul 42, alineat 3, 4 şi 5, care au fost introduse acum, 
deci propunerea domnului primar de stabilire a sancţiunilor pentru faptele care au fost 
introduse.” 
 Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate. 
 „Acceptate cu 21 de voturi. Vă rog să votaţi întregul proiect de hotărâre de la 
punctul 13.” 
 Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
241/2013. 



 

 

 „Urmează punctul 14 de pe Ordinea de zi. Prezintă domnul primar. Vă rog, 
domnule primar.” 
 PUNCTUL XIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Avizului prealabil de oportunitate nr. 2/2013 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism 
Plan Urbanistic Zonal ”Atelier şi service auto”, str. Lunca Oltului nr. 54. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Vă mulţumesc. Societatea 
comercială Nexxum din Târgu Secuiesc ar dori să construiască un atelier şi service auto pe 
strada Lunca Oltului, din Sfântu Gheorghe. Pentru acest lucru este necesară aprobarea 
avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan 
Urbanistic Zonal ”Atelier şi service auto”. Vă mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Vă mulţumesc, 
domnule primar. Dacă sunt intervenţii? Vă informez că acest proiect de hotărâre a primit 
aviz de la Comisia 1, 2 şi 5. Stimaţi colegi, vă informez că numai de Comisia Juridică e 
semnat, de secretar, referatul. Rugăm secretarii să semneze referatele. Vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
242/2013. 
 „Vă mulţumesc. Cu 21 de voturi a fost adoptat. Ne ducem la proiectul nr. 15 de pe 
Ordinea de zi. Prezintă domnul primar.” 
 PUNCTUL XV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea criteriilor 
de prioritate în vederea înscrierii blocurilor de locuinţe înscrise în programul local privind 
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Sfântu Gheorghe. 
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În 
cadrul bugetului Uniunii Europene, pentru ciclul 2014 – 2020, va exista posibilitatea de a 
aplica pentru diferite proiecte pentru proiectul de reabilitare termică. Am realizat izolarea 
termică la destul de multe blocuri, şi am câştigat experienţă, tocmai acesta fiind şi motivul 
pentru care propunem să modificăm criteriile de prioritate. Voi enumera câteva criterii 
importante. Una din cele mai importante criterii este aceea ca Asociaţiile de proprietari să 
aibă aportul propriu necesar programului, în proporţie de 100%, depus la bancă, în 
momentul depunerii proiectului. Deci, nu vom mai demara programul, fără să fie asigurată 
suma necesară aportului propriu al Asociaţiilor de Proprietari, căci nici pentru perioada 
2008 – 2012, când am realizat proiecte de reabilitări termice la blocuri, nu am primit 
sumele complete de la Asociaţiile de Proprietari. Aceasta este cea mai importantă 
modificare, deci poate aplica doar cei care pot dovedi că au la dispoziţie, în proporţie de 
100%, aportul propriu. Un alt criteriu este acela ca Asociaţia să nu aibă datorii la 
Gospodăria Comunală. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Vă mulţumesc, 
domnule primar. Dacă sunt intervenţii? Dacă nu sunt intervenţii, vă informez că proiectul a 
fost avizat de Comisiile 1, 2 şi 5. V-aş ruga să votaţi punctul 15 de pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
243/2013. 
 „Vă mulţumesc. Cu 21 de voturi a fost adoptat. Trecem la punctul 16. Prezintă 
doamna viceprimar. Vă rog, doamna viceprimar.” 
 PUNCTUL XVI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 
H.C.L. nr. 242/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului 
Sfântu Gheorghe în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în instituţiile din 
învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics 
Éva-Judit, viceprimar. 



 

 

 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „În cadrul instituţiilor de 
învăţământ funcţionează două comisii în care sunt desemnaţi reprezentanţi ai Consiliului 
Local. Aceste comisii sunt Consiliul de Conducere şi Comisia de evaluare şi asigurare a 
calităţii. Când am completat Consiliile de Conducere, printr-o hotărâre anterioară, au 
existat suprapunei în cazul a trei instituţii de învăţământ, şi acum dorim să rezolvăm 
această situaţie. În acest sens, la „Mikes Kelemen” aş dori să-mi asum eu această sarcină, 
în locul domnului consilier Zsigmond József, la „Mihai Viteazul” o propunem pe doamna 
consilier Palela Rădiţa, iar la „Puskás Tivadar” o propunem pe doamna consilier 
Magyarósi Imola, în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii. Consiliile de conducere 
rămân neschimbate.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Vă mulţumesc, 
doamna viceprimar. Dacă sunt şi alte propuneri nominale, dacă nu, trecem la votarea 
persoanelor nominalizate. Pentru Liceul Teoretic „Mikes Kelemen”, doamna viceprimar 
Sztakics Éva. Vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate. 
 „Cu 21 de voturi a fost nominalizată doamna viceprimar. Pentru Colegiul Naţional 
„Mihai Viteazul”, doamna consilier Palela Rădiţa. Vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru şi 1 abţinere. 
 „Cu 21 de voturi şi doamna Palela a fost nominalizată. Pentru Liceul Tehnologic, 
doamna Magyarósi Piroska. Vă rog să votaţi. Mă iertaţi, aşa scrie aici.” 
 Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate. 
 „Cu 21 de voturi şi Imola a fost acceptată. Vă mulţumesc. Să trecem la votarea 
întregului proiect de la punctul 16. Vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
244/2013. 
 „Vă mulţumesc. Proiectul a fost adoptat cu 21 de voturi. Punctul 17 de pe Ordinea 
de zi îl prezintă domnul viceprimar. Vă rog, domnule viceprimar.” 
 PUNCTUL XVII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 
H.C.L. nr. 11/2011 privind instituirea programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în 
municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare. Prezintă: Tischler 
Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Ţinând cont de faptul că un 
membru al comisiei şi-a dat demisia, şi astfel s-a eliberat un loc, o propunem pentru acest 
loc vacant pe doamna consilier Kondor Ágota. Mai trebuie să spun şi faptul că de ieri, 
preşedinte al Comisiei Sociale este doamna consilier Kondor Ágota, am votat-o în cadrul 
şedinţei.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Vă mulţumesc, 
domnule viceprimar. Dacă sunt alte propuneri nominale, legate de această comisie? Dacă 
nu sunt alte propuneri, vă rog să votaţi nominalizarea doamnei Kondor Ágota.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru şi 1 abţinere. 
 „Cu 20 de voturi pentru, a fost nominalizată doamna Kondor. Vă informez că 
proiectul 17 are avizul Comisiilor 3, 4 şi 5, drept pentru care supun întregul proiect, votului 
dumneavoastră. Vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
245/2013. 
 „Cu 21 de voturi pentru, proiectul 17 a fost adoptat. Punctul 18 de pe Ordinea de zi 
este prezentat de domnul viceprimar. Vă rog.” 
 PUNCTUL XVIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 64/2013 privind constituirea Grupului de Lucru Local pentru 



 

 

problemele romilor al municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: Tischler Ferenc, 
viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Vă mulţumesc. La fel ca la 
proiectul de hotărâre anterior, şi aici este vorba despre un loc vacant şi, şi în acest caz, 
Comisia o propune pe doamna consilier Kondor Ágota.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Vă mulţumesc, 
domnule viceprimar. Dacă sunt alte propuneri de nominalizare, dacă nu, vă rog să votaţi 
nominalizarea doamnei Kondor Ágota.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru şi 1 abţinere. 
 „Cu 21 de voturi a fost adoptată nominalizarea doamnei Kondor Ágota. Vă prezint 
avizele din Comisii. Comisia 3 şi 5 a dat aviz favorabil acestui proiect, şi vă rog să votaţi în 
întregime punctul 18 de pe Ordinea de zi. Vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
246/2013. 
 „Cu 21 de voturi pentru, proiectul 18 a fost adoptat. Punctul 19 de pe Ordinea de zi 
este prezentat de doamna viceprimar.” 
  PUNCTUL XIX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 
H.C.L. nr. 249/2012 privind aprobarea asocierii municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul 
Covasna, Comuna Reci şi Comuna Arcuş în vederea înfiinţării Asociaţiei „Asociaţia 
Vadon”, cu modificările şi completările ulterioare. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Tot prin încetarea 
mandatului unui consilier, s-a eliberat un loc în Adunarea Generală a Asociaţiei „Vadon”, şi 
pentru acest loc îl propunem pe domnul Zsigmond József. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Domnul 
consilier Zsigmond, puteţi participa? Da, e în regulă. Dacă aveţi alte propuneri? Dacă nu, 
vă rog să votaţi nominalizarea domnului consilier Zsigmond József în Asociaţia „Vadon”.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru şi 1 abţinere. 
 „Cu 21 de voturi, domnul Zsigmond a fost acceptat. Comisia nr. 5 a acordat aviz 
acestui proiect de hotărâre, şi vă rog să votaţi întregul proiect 19.” 
 Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
247/2013. 
 „Cu 21 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Aşa o unanimitate, şi toată lumea 
prezentă la Consiliu, cred că rareori se înregistrează. Punctul 20 de pe Ordinea de zi. 
Prezintă doamna viceprimar. Vă rog.” 
 PUNCTUL XX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 96/2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate al Proiectului 
„Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public şi 
alimentarea unor instituţii în Municipiul Sfântu Gheorghe”., cu modificările şi completările 
ulterioare. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „În anul 2010 am predat 
proiectul pentru realizarea Parcuuli Fotovoltaic, şi se pare că acesta este câştigător, dar prin 
dezvoltarea tehnologiei din 2010 până azi, acele elemente care apăreau în proiect, la data 
respectivă, nu se mai fabrică. Deci, nu se mai fabrică panouri fotovoltaice 360, nicăieri în 
lume. În locul acestora există panouri mai mici, moderne, de 260 de waţi, şi astfel, în acest 
sens, am fost nevoiţi să facem modificări în Studiul de Fezabilitate, cât şi la partea de 
cheltuieli. În mod interesant, bugetul proiectului scade, căci se pare că peste tot, şi la 
calculatoare, sunt din ce în ce mai bune, la preţuri mai mici. Astfel, rectificăm bugetul 
proiectului la 20 de milioade de lei, plus TVA. Aş dori să mai menţionez şi faptul că nu se 
modifică cantitatea de energie produsă.” 



 

 

 Doamna preşedinte de şedinţă PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Vă mulţumesc, 
doamna viceprimar. Dacă sunt intervenţii? Proiectul 20 a primit aviz de la Comisiile 1 şi 5. 
Vă rog să votaţi punctul 20 de pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
248/2013. 
 „Cu 21 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Urmează punctul 21 de pe 
Ordinea de zi.” 
 PUNCTUL XXI 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 PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Preşedinte de 
şedinţă în luna noiembrie va fi doamna viceprimar Sztakics Éva Judit, iar în lipsa doamnei 
viceprimar, domnul viceprimar Tischler Ferenc. Deci, un viceprimar nu poate fi înlocuit 
decât de un viceprimar. Vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
249/2013. 
 „Cu 21 de voturi, doamna viceprimar a fost desemnată următorul preşedinte de 
şedinţă. Trecem la D1, nu? Este un proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea 
HCL nr. 38/2009 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii 
„Reabilitarea unor străzi din zona de acţiune urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe”. 
Cred că doamna viceprimar prezintă. Vă rog.” 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea HCL nr. 38/2009 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii „Reabilitarea unor străzi din zona de acţiune urbană a Municipiului Sfântu 
Gheorghe”, cu modificările şi completările ulterioare. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „În cadrul Planului Integrat 
de Dezvoltare Urbană reabilităm 14 străzi. La momentul adoptării Documentaţiei de 
Avizare, am aprobat anumite sume. În timpul procesului de achiziţii publice, aceste valori 
s-au modificat între străzi, iar valoarea totală rămâne neschimbată. În acest sens, am dori să 
facem rectificările necesare să corelăm realitatea cu Documentaţia adoptată. Deci, despre 
asta ar fi vorba în acest proiect. Vă mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Vă mulţumesc, 
doamna viceprimar. Dacă aveţi întrebări sau intervenţii? Dacă nu, vă informez că s-a 
obţinut aviz favorabil de la Comisiile de specialitate 1, 2 şi 5. Drept pentru care supun la 
vot întregul proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
250/2013.  
 „Cu 21 de voturi, proiectul a fost adoptat. Vă mulţumesc tuturor pentru participare, 
pentru contribuţie. Vă urez o după-amiază plăcută. Şedinţa Consiliului Local se încheie 
aici, vă mulţumesc.” 
 
 
 
 Prezentul proces verbal s-a încheiat într-un singur exemplar, care se păstrează la 
dosarul şedinţei, în arhiva Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna şi a 
fost adoptat în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 12 decembrie 
2013. 
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