
 

 

 
 
 
 
Nr. 43.766/2014 
 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 16 septembrie 2014, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 18 membri, 2 reprezentanţi ai 
satelor aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi 
domnul Rápolti István – Coşeni, lipsind Guruianu Mădălin-Doru, Palela Rădiţa, 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. 1514/11.09.2014.  
 La şedinţă participă, conform legii: domnul Antal Árpád-András, primar al 
municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Sztakics Éva-Judit, viceprimar al municipiului 
Sfântu Gheorghe, domnul Tischler Ferenc, viceprimar al municipiului Sfântu Gheorghe, d-
na Kulcsár Tünde – secretarul municipiului Sfântu Gheorghe.  
 În sală sunt prezenţi reprezentanţi mass-media. 
 Domnul consilier INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Salut cu drag pe toţi cei de faţă. 
Am căzut la conducerea acestei şedinţe, ca Pilat în Crédo, din păcate nu mi-am adus 
ochelarii, dar Slavă Domnului, o amabilă, frumoasă, tânără doamnă va fi ajutorul meu, şi 
să ştiţi că mă voi poticni din când în când, deoarece deja nu mai văd bine. De aceea vă rog, 
căci vedeţi că domnul Guruianu lipseşte, şi eu urmez pe listă, căci aici, în acest consiliu, 
din păcate, sau nu din păcate, eu sunt cel mai în vârstă, dacă credeţi că sunt demn de a 
conduce şedinţa, să votăm să fiu eu preşedintele de şedinţă, şi voi încerca să o conduc. 
Bine? Rog pe cineva să spună frumos şi în limba română, căci eu nu pot să spun frumos, 
iar urât nu vreau să spun, deci să spună cineva şi în româneşte, să se voteze să pot conduce 
şedinţa.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „În această lună, domnul 
Mădălin Guruianu ar trebui să prezideze şedinţa Consiliului Local, în lipsa domniei sale, 
domnul consilier Incze Alexandru. Trebuie să votăm ca această şedinţă să fie prezidată de 
domnul Incze Alexandru. Mulţumesc.” 
 Domnul consilier INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
255/2014. 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „S-a votat în 
unanimitate. Vă mulţumesc foarte frumos. Este o mare onoare. Mulţumesc frumos. Doresc 
să anunţ că pe Ordinea de zi figurează un punct, plus Diverse. Dacă cineva are propuneri în 
afară de acestea, pentru a fi discutate în şedinţa de azi, atunci să le facă, şi atunci o să 
includem pe Ordinea de zi. Domnul primar, poftiţi.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m., lb.r.): „Mulţumesc frumos. Aş 
dori să mai propun un punct D1, care se referă la achiziţionarea unui teren pe strada Lunca 
Oltului. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Vă rog să votăm, 



 

 

dacă se acceptă propunerea domnului primar.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „S-a aprobat în unanimitate. Mulţumesc. S-a prezentat doamna Pârvan Rodica. 
(lb.r.): Vă rog frumos să spuneţi.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „La Diverse.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Da, bine. Vă rog să 
notaţi, că la Diverse doamna Pârvan va lua cuvântul. Acum, cu aceste completări, vă rog 
respectuos să votăm întreaga Ordine de zi a şedinţei de azi. Este de acord Consiliul, cu 
această Ordine de zi? Vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Anunţ cu mare bucurie, că s-a aprobat în unanimitate, cu 18 voturi. Trecem la 
punctul 1 de pe Ordinea de zi. Va prezenta domnul primar. Vă rog să acordaţi atenţie.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 240/2014 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren 
situat pe str. Lunca Oltului, f.n. la Est de DN 12, către Compania Naţională de Investiţii 
C.N.I. - S.A., în vederea construirii unei săli de sport multifuncţională cu 3000 de locuri în 
municipiul Sfântu Gheorghe, respectiv finanţarea unor lucrări din bugetul local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, cu completările ulterioare. Prezintă: Antal Árpád-András, 
primar 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Proiectul de hotărâre se referă la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 
numărul 240/2014. între timp a apărut o nouă normă metodologică conform căreia această 
investiţie nu trebuie predată Companiei Naţionale de Investiţii, ci Ministerului Dezvoltării, 
prin C.N.I.. Deci, aceasta este ideea de bază a modificării. Practic, şi titlul hotărârii se 
modifică, şi va avea următorul cuprins: „H.C.L. nr. 240/2014 privind transmiterea în 
folosinţă gratuită a unui teren situat pe str. Lunca Oltului, f.n. la Est de DN 12, către 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de 
Investiţii “C.N.I.” S.A., în vederea construirii unei săli de sport multifuncţională cu 3000 
de locuri în municipiul Sfântu Gheorghe, respectiv finanţarea unor lucrări din bugetul local 
al Municipiului Sfântu Gheorghe,” Prin articolul 3/2 ne asumăm ca 20% din valoarea 
investiţiei să fie suportat de Consiliul Local, iar 80% de către minister. Practic, este vorba 
despre o cofinanţare între municipalitate şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice. Vă mulţumesc frumos.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Are cineva 
întrebări, observaţii în legătură cu proiectul de hotărâre prezentat? Nimeni, atunci vă rog să 
votăm în legătură cu punctul 1 de pe Ordinea de zi.” 

Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
256/2014. 
 „S-a adoptat în unanimitate de voturi. Vă mulţumesc. Trebuie să vă spun că mă 
bucur nespus că s-a ajuns şi la asta. Cu profesori de sport pensionari, căci un preot 
pensionar are timp să stea de vorbă cu pensionari...cunoscând acest lucru, ei spun cu mare 
bucurie că, pe lângă celelalte lucruri bune care se întâmplă, Slavă Domnului se va realiza şi 
Arena Sportivă. Aşa că, pentru acest lucru, noi vă felicităm. Bine? 

Următorul punct o să-l prezinte amabila doamnă viceprimar. O rugăm să prezinte 
proiectul de hotărâre.”  
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind achiziţionarea unui 
imobil situat în intravilanul Municipiului Sfântu Gheorghe, strada Lunca Oltului fn, la Est 
de DN12, proprietatea numiţilor Biró László şi Biró Melinda Hajnal. Prezintă: Sztakics 



 

 

Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m., lb.r.): „Mulţumesc frumos. 
Pentru ca această arenă să se poată realiza, şi pentru a putea emite autorizaţia de 
construcţie cât mai repede, avem nevoie, lângă terenul municipalităţii, de acest teren de 
8000 metri pătraţi care se află în proprietate privată. Am avut mai multe întâlniri şi discuţii 
cu proprietarii. La ultima şedinţă a Comisiei Economice a fost prezent şi proprietarul, şi am 
negociat preţul de 11 euro/mp. În acest sens s-a realizat şi o evaluare care a confirmat acest 
preţ, astfel că acest proiect de hotărâre se referă la achiziţionarea a 8.000 metri pătraţi de 
teren. Drept urmare, acum putem să emitem autorizaţia de construcţie a Arenei Sportive.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Are cineva 
întrebări sau observaţii în legătură cu proiectul de hotărâre prezentat? Nimeni, atunci 
mulţumim frumos şi propun să votăm acest proiect, felicitând şi în limba maghiară, şi în 
limba română pe cel care a încheiat acest contract, căci este un lucru extraordinar, ţinând 
cont de preţurile din ziua de azi. Putem spune că este un târg bun, şi avem nevoie de 
el.Mulţumim frumos. Vă rog frumos să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
257/2014. 
 „S-a adoptat în unanimitate. Mulţumim frumos. O rugăm frumos pe doamna Pârvan 
să-şi spună oful, sau propunerea.” 
 

DIVERSE: 
Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Mulţumesc frumos, domnule 

preşedinte. Stimate domnule primar! Cred că nu v-aţi supărat pe şcoli, că între 1 şi 15 
aveam anuala întâlnire cu directorii de şcoli, să ne spunem dorinţele, că sunt o mulţime, 
sau dumneavoastră credeţi că nu mai avem. Dar avem o grămadă. Nu mai avem bani de 
gaz şi lumină. Deci, ştiu că între 1 şi 15 aveam o întâlnire cu directorii de şcoli. 
Rugămintea este să nu uităm de ea, până la sfârşitul lunii cumva să ne întâlnim, şi dacă s-ar 
putea cumva să ne întâlnim şi cu contabilul şef, pentru că a fost o încurcătură, de fapt chiar 
dumneavoastră aţi spus că atunci când au fost aici directorii, au spus că ajung banii, ca pe 
urmă toţi să vină şi să reclame că nu le ajung banii pentru utilităţi. De ce? Pentru că 
directorii de şcoli, majoritatea nu sunt de profil contabil. Şi atunci cred că o idee ar fi să 
vină şi contabilii şefi, că nu se întâmplă nimic, în ideea că se va organiza o astfel de 
întâlnire. Pentru că, până la urmă ei sunt cei care dibuiesc. Eu sunt filolog şi mâna mea 
dreaptă este contabil şefă, mă bazez pe ea, am cunoştinţe minime de contabilitate, dar ea 
este de nota 10, doamna contabilă, şi atunci aş dori, dacă se poate, să solicităm şi prezenţa 
contabililor. Dacă găsiţi necesar o asemenea întâlnire, vă rog tare mult cumva, în viitorul 
apropiat să ne întâlnim, pentru că sunt probleme de.....început de an şcolar şi de sfârşit de 
an calendaristic. Ăsta-i adevărul. Vă mulţumesc.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Şi eu vă mulţumesc. Credeam 
că vreţi să-mi reproşaţi că nu au fost manuale pentru elevi. Deci, în fiecare an, de când sunt 
eu primar, dar cu siguranţă ştiu că şi înainte, a avut loc o asemenea întâlnire între 
conducerea oraşului şi conducerea instituţiilor de învăţământ. În ceea ce priveşte data 
acestor întâlniri chiar nu ştiu, dar cu siguranţă că va avea loc această întâlnire la sfârşitul 
lunii septembrie, la începutul lunii octombrie, probabil vom fi mai informaţi, pentru că vă 
spun sincer, eu în acest moment nu am informaţiile necesare de la minister, şi probabil nici 
dumneavoastră, pentru că nimeni nu are aceste informaţii în ţară, în legătură cu ce se va 
întâmpla cu acele cheltuieli care, conform legislaţiei, nu ajung pentru a suporta cheltuielile 
de întreţinere a instituţiilor. Eu, până acum m-am obişnuit ca aceste cheltuieli sunt aruncate 



 

 

în sarcina Consiliului Local, şi sunt plătite de către noi. Vorbim de sume foarte mari, de 
ordinul aproximativ a 10 miliarde de lei vechi, conform estimărilor noastre. Poate, fiind an 
electoral, poate anul acesta va plăti Guvernul, şi atunci scăpăm de această cheltuială. Nu 
ştiu, dar nu am această informaţie. Eu sper că, până la întâlnirea cu directorii şi cu 
contabilii instituţiilor de învăţământ, vom avea şi această informaţie, ca să putem avea 
aceste discuţii în cunoştinţă de cauză. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Doamna Rodica 
este mulţumită cu răspunsul domnului primar? Este. Mulţumim frumos. Vă rog frumos, am 
o veste bună: încheiem acum şedinţa, dar dacă ne ajută Bunul Dumnezeu, joi vom 
continua. Vă doresc tuturor sănătate, şi o zi bună în continuare. La revedere!” 
 
 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 11 decembrie 
2014. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  SECRETAR, 
           Incze Alexandru                                                             Kulcsár Tünde  
 


