
 

 

 
 
 
 
 
Nr. 46.513/2014 
 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 29 septembrie 2014, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 13 membri, 2 reprezentanţi ai 
satelor aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi 
domnul Rápolti István – Coşeni, lipsind Bote Corina, Debreczeni László, Kelemen Szilárd 
– Péter, Kondor Ágota, Magyarosi Imola – Piroska, Sztakics Éva – Judit, Zsigmond József.  
 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. 1.553/25.09.2014.  
 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 GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Bună dimineaţa. Vă 
rog să deschideţi aparatele de vot. Avem o şedinţă extraordinară cu 6 puncte pe Ordinea de 
zi. Dacă mai sunt intervenţii asupra Ordinii de zi? Vă rog, domnule primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Aş mai propune un punct D1 
care se referă la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru 
modernizarea străzii Vânătorilor. Mulţumesc.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Mulţumesc frumos. 
Dacă mai sunt alte poziţii? Dacă nu, să votăm includerea punctului D1.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Să votăm întreaga Ordine de zi, cu cele 6 puncte plus D1, vă rog.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Rectificăm bugetul municipiului pe 2014 cu suma de 780.000 de lei, astfel că totalul 
veniturilor din acest an se ridică la 139.341.060 lei. La capitolul venituri, apare suma de 
750.000 de lei – sumă alocată de la Guvern pentru refacerea drumului spre Şugaş Băi. În 
documentaţie apare ca şi drum judeţean, căci nu-i aşa, am preluat acest drum de la judeţ, 
dar la ora actuală este deja drumul oraşului. După anumite achiziţii publice realizate, în 
comparaţie cu sumele aprobate în buget, am reuşit să realizăm lucrări la valori mai mici, 
astfel că putem să micşorăm capitolul de cheltuieli cu aceste diferenţe. Totodată, se 
diminuează şi sumele alocate pentru plata dobânzilor la credite, în comparaţie cu sumele 
aprobate în momentul adoptării bugetului. De asemenea, alocăm suma de 100.000 de lei 
pentru Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Investiţii pentru reabilitarea interioară şi 



 

 

exterioară a Teatrului „Tamási Áron”. Ne-am dori să putem realiza, anul viitor, lucrările la 
faţada teatrului, împreună cu lucrările de reabilitare a pieţei. Am alocat anumite sume 
pentru reabilitarea unor străzi, şi mai apare un capitol care nu figurează în planul de buget, 
dar vă rog să-l aprobăm acum, aici. Este vorba despre alocarea sumei de 50.000 de lei 
pentru reabilitarea statuii Soldatului Român. Soclul acestei statui este în stare avansată de 
degradare, a început să cadă tencuiala, şi aceasta este prima statuie cu care se întâlnesc cei 
care vin în oraş. De asemenea, strică imaginea oraşului, dacă nu este îngrijită. Dorim să 
alocăm 50.000 de lei în acest scop, iar această sumă o regrupăm de la capitolul de 
Cheltuieli materiale. Pentru modernizarea străzii Vânătorilor alocăm suma de 150.000 de 
lei, iar pentru drumul spre Şugaş Băi, suma pe care am amintit-o deja. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Mulţumesc frumos. 
Prima dată, să votăm în legătură cu propunerea domnului primar, cei 50.000 de lei, dacă nu 
mai sunt şi alte propuneri. Vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumim frumos, şi acum să votăm întregul Proiect de Hotărâre nr. 1. Vă rog să 
votăm.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
281/2014. 
 „Să trecem peste proiectul de hotărâre nr. 2, aşteptăm încă un coleg, pentru că 
trebuie să fim 14 prezenţi.” 

PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 279/2014 privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu 
Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna prin 
Consiliul Judeţean Covasna, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Covasna, şi Fundaţia „Sera România” în vederea înfiinţării Centrului de recuperare pentru 
copilul cu handicap Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 

Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Am 
înţeles că este vorba despre o modificare minoră. Îi dau cuvântul domnului primar.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Modificăm H.C.L. 279/2014, căci în extrasul de carte funciară terenul se află încă în 
proprietatea Statului Român, şi îl intabulăm în proprietatea municipiului, cu drept de 
administrare operativă Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe. Mulţumesc 
frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „ 
Mulţumesc frumos. Vă rog să votăm în legătură cu proiectul de hotărâre nr. 3.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
282/2014.  
 “Mulţumim frumos.” 

PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea unor 
măsuri pentru aplicarea 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, pe anul 2014. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 

Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. „Bursele 
Sfântu Gheorghe” sunt acordate de către Consiliul Local de mai mulţi ani. Singura 
modificare care se face anul acesta este faptul că corelăm termenele de depunere la 
structura noului an şcolar, şi propunem ca în locul domnului Nemes Előd, în comisie să fie 
numit domnul consilier Váncsa Albert. Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Da, 



 

 

practic este punerea la zi, sau aducerea la datele din 2014, a unei hotărâri mai vechi. Să 
votăm pentru înlocuirea în comisie a domnului Váncsa Albert, în locul domnului Nemes.” 

Se votează cu 12 voturi pentru şi 1 abţinere. 
„E în regulă. Acum, să votăm pentru întregul proiect de hotărâre nr. 4.” 

 Se votează cu 12 voturi pentru şi 1 abţinere (Váncsa Albert), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 283/2014. 
 „Mulţumim frumos.” 

PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea graficului 
de acordare a burselor în cadrul programului de sprijinire a elevilor şi studenţilor de etnie 
romă în Municipiul Sfântu Gheorghe, instituit în baza H.C.L. nr. 11/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 

Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. La fel ca 
la punctul anterior de pe Ordinea de zi, vom corela termenele limită de depunere a 
dosarelor şi termenele de evaluare şi contestare, cu structura anului şcolar 2014 – 2015. 
altceva nu se modifică. Mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumim frumos. Un proiect mai vechi, la care adaptăm datele. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
284/2014. 
 „Mulţumim frumos.” 

PUNCTUL VI 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 2014-2015. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 

Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. La 
începutul fiecărui an şcolar stabilim numărul şi cuantumul burselor. Pentru anul şcolar 
2014 – 2015 păstrăm nivelul anului anterior. Vă rog să susţineţi proiectul. Mulţumesc 
frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumim frumos. Vă rog să votăm şi în legătură cu acest proiect de hotărâre.” 

Se votează cu 13 voturi pentru, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 285/2014. 
 „Mulţumim frumos. proiectul de hotărâre nr. 2 – constatăm că suntem numai 13, 
deci nu cred că putem să-l supunem dezbaterii.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Ca să fie formalităţile în 
regulă, retrag de pe Ordinea de zi punctul 2.” 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Investiţii pentru obiectivul de investiţii 
„Modernizare strada Vânătorilor, situată între strada Ghioceilor şi strada Stadionului, 
Sfântu Gheorghe”. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Conform documentaţiei, valoarea lucrărilor este de aproximativ 3.015.000 lei cu TVA cu 
tot. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Da. Este 
vorba despre strada Vânătorilor, este postat pe internet. Dacă aveţi observaţii? Dacă nu, să 
votăm şi acest proiect.” 

Se votează cu 13 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
286/2014. 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Poftiţi, 



 

 

domnule Incze. Vă rog.” 
 Domnul consilier INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Nu ştiu de cine aparţine, dar 
înainte de a prelua trotuarele...cine le face? Ar trebui verificate, căci nu sunt drepte. Pe 
strada Martinovics, din pământ ies ţevi negre, ceea ce nu corespund cu o imagine bună. Nu 
ştiu de cine aparţin aceste lucruri.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Este o stare provizorie, 
lucrările nu sunt încă finalizate.” 
 Domnul consilier INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „M-am liniştit, atunci.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „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, 
       Guruianu Mădălin Doru                                                         Kulcsár Tünde  
 


