
 

 

 
 
 
 
 
 
Nr. 10.963/2013 

PROCES – VERBAL  
 
 Încheiat azi, 4 martie 2013, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 20 membri, lipsind Profiroiu Marilena. 
 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. 246/28.02.2013. 
 La şedinţă participă, conform legii: dl. Antal Árpád András, Primarul Municipiului 
Sfântu Gheorghe, d-na Sztakics Éva–Judit şi dl. Tischler Ferenc, viceprimarii Municipiului 
Sfântu Gheorghe, d-na Kulcsár Tünde – Secretarul Municipiului Sfântu Gheorghe.  
 În sală sunt prezenţi reprezentanţi ai mass-media. 
 Doamna preşedinte de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): „Salut 
cu respect pe toată lumea, la şedinţa extraordinară de azi. Vă rog frumos să porniţi 
aparatele. La şedinţa de azi ar trebui să discutăm despre cele 3 puncte de pe Ordinea de zi. 
Este cineva, cine doreşte să ia cuvântul la Diverse? Domnul primar, poftiţi.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS  (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aş avea 
o propunere, nu legată de Diverse, ci de Ordinea de zi. Aş mai dori să propun un punct D1 
pe Ordinea de zi, pe lângă cele două existente. Este vorba despre modificarea H.C.L. Nr 
3/2013. Mulţumesc frumos. Mă scuzaţi, sunt 3 puncte pe Ordinea de zi, iar eu îl propun pe 
al patrulea.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): „Bine, 
în regulă. Domnul Bálint József.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „La Diverse.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): „Bine! 
Vă rog să votăm în legătură cu Ordinea de zi a şedinţei de azi.” 
 Se votează cu 19 de voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la votare (Mild 
Zoltán). 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind iniţierea demersurilor 
legale pentru trecerea unui imobil din domeniul public al Statului Român şi din 
administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în 
domeniul public al Municipului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului local al 
municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Dacă-mi 
permiteţi, aş prezenta punctele 1 şi 2 de pe Ordinea de zi împreună, căci există legătură 
între acestea. Imobilul achiziţionat de la Asirom îl trecem în domeniul public al Statului 
Român, iar celălalt punct se referă la trecerea de la Guvern, la Consiliul Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, a imobilului Băncii Naţionale. După ce vor fi adoptate cele 
două Hotărâri Locale, se vor naşte şi două Hotărâri Guvernamentale, iar rezultatul acestora 
va fi că dăm un imobil Guvernului şi primim un imobil de la Guvern. Mulţumesc frumos.” 
 
 



 

 

 Doamna preşedinte de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): „Bine, 
să luăm punctul 1, mai întâi. Are cineva, ceva de adăugat referitor la acest punct? Domnul 
Guruianu.” 
 Domnul consilier  GURUIANU MĂDĂLIN-DORU(lb.r.): „Mulţumesc frumos. 
Poate a fost o eroare la traducere şi vrem doar să fim lămuriţi. Este vorba despre sediul 
BNR, şi nu BRD. La traducere a fost BRD şi asta vroiam să fie destul de clar. Deci, vorbim 
de BNR. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): „Alte 
intervenţii? Bine, în regulă. Propun să votăm despre primul punct de pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
37/2013. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat acest proiect de hotărâre. Trecem la punctul 2 de 
pe Ordinea de zi.” 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind transmiterea unui 
imobil din domeniul public al Municipului Sfântu Gheorghe şi din administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al Statului Român 
şi în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”. 
Prezintă: Antal Árpád András, primar. 
 Doamna preşedinte de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Domnul primar a prezentat deja proiectul de hotărâre. Are cineva observaţii legate de 
acest punct? Nu. Să votăm în legătură cu acest punct.”  
 Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
38/2013. 
 „S-a adoptat.” 
  PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
contractelor de administrare încheiate asupra imobilului situat pe str. Ţigaretei nr. 75. 
Prezintă: Sztakics Éva Judit – viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Printro hotărâre anterioară 
am transmis dreptul de administrare a locuinţelor de serviciu din strada Ţigaretei, unor 
instituţii de învăţământ, instituţii de cultură şi Poliţiei Locale. Aceste instituţii au încheiat 
contracte cu locatarii, deci cu cei cărora le-au închiriat aceste locuinţe, angajaţilor acestor 
instituţii, şi primesc sume cuprinse între 20 şi 40 de lei pe lună. În schimb, acest lucru a 
generat o complicaţie destul de mare şi propunem ca sumele încasate din închiriere să fie 
virate de către administrator, la bugetul local. Aş dori să spun că nu din cauza sumei, ci din 
cauza complicaţiilor pe care le-a produs acestor instituţii. Propunerea mea este ca această 
hotărâre să intre în vigoare cu data de 1 martie. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulţumesc frumos. Observaţii, are cineva? Vă rog să votăm în legătură cu punctul 3 de pe 
Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
39/2013. 
 „S-a adoptat.” 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. Nr 3/2013 privind aprobarea concesiunii prin licitaţie publică deschisă 
– fără preselecţie, cu oferte în plic sigilat, a unui teren în suprafaţă de 6000 mp, situat în 
Municipiul Sfântu Gheorghe, strada Constructorilor f.n. Prezintă: Antal Árpád András, 
primar. 
 
 



 

 

 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Prin 
H.C.L. nr. 3/2013 am aprobat concesiunea unui teren de 6000 mp. Există o diferenţă de 
100 mp între hârtii şi realitate, iar prin această hotărâre corectăm această diferenţă. 
Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): „Are 
cineva observaţii sau ceva de adăugat în legătură cu acest proiect de hotărâre? Vă rog să 
votăm.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
40/2013. 
 „S-a adoptat şi acest proiect de hotărâre.” 
 
 DIVERSE 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În toamna anului 
trecut, Consiliul Local a adoptat hotărârea prin care copiii de etnie romă să beneficieze, în 
continuare de burse, iar la ora respectivă s-a decis ca membrii Comisiei pentru Cultură să 
evalueze dosarele. Cea Socială? Atunci, e totuna, ideea este că lista aprobată trebuie 
prezentată în faţa Consiliului, şi să fie adoptată, căci altfel, până atunci, copiii nu pot primi 
bursele.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): „Între 
timp, am văzut că şi doamna consilier Pârvan doreşte să ia cuvântul, dar mai întâi dau 
cuvântul domnului viceprimar Tischler Ferenc, căci doreşte să răspundă.” 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Am finalizat aceste dosare în 
cursul zilei de azi, căci copiii nu au depus documentaţia completă, aşa cum ar fi trebuit 
aceasta depusă, lipseau acte. Azi am primit aceste hârtii de la şcoli, le-am studiat şi când va 
fi proiectul pregătit, îl vom prezenta.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): „Îi dau 
cuvântul doamnei consilier Pârvan Rodica.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r): „Mulţumesc. Am citit în ziar, că la 
judeţe a fost primit şi defalcat bugetul. Probabil că urmează ca şi la noi să se întâmple 
acelaşi lucru. Aş vrea să ştiu dacă se apropie data când vom avea împărţirea bugetului. 
Mulţumesc.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Da, într-adevăr, săptămâna 
trecută, joi, Consiliul Judeţean a aprobat bugetul. Nu avem încă datele de la Ministerul 
Finanţelor, deci nu ştim sumele alocate pentru finanţarea învăţământului preuniversitar. 
Până nu avem aceste date, nu putem nici măcar afişa bugetul oraşului. Cred că este o 
noutate, suntem în martie şi încă nu avem bugetul oraşului, dar fizic nu avem posibilitatea 
să avem buget. Aşa cum am procedat şi în anii precedenţi, voi avea aceste discuţii, întâlniri 
cu toate grupurile politice, care fac parte din Consiliul Local. Deci, eu sper ca în momentul 
în care vom primi aceste date de la Finanţe, vom afişa bugetul. Asta înseamnă 15 zile, în 
această perioadă de 15 zile vom avea şi aceste întâlniri, aşa cum am avut şi în anii 
precedenţi. Vă mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulţumesc frumos. Doresc tuturor o zi bună, în continuare.” 
 
 
 
 
 
 



 

 

 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 28 martie 2013. 
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