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PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 30 octombrie 2014, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 19 membri, 2 reprezentanţi ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi domnul 
Rápolti István – Coşeni, lipsind Bote Corina, Debreczeni László. 
 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. 1.689/24.10.2014.  
 La şedinţă participă, conform legii: domnul Antal Árpád András, primarul 
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 preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Vă rog să porniţi 
aparatele, pentru a putea vota, căci am dori să începem şedinţa. Mulţumesc. Cred că toată 
lumea şi-a conectat aparatele. Începem şedinţa. Salut cu drag şi respect toţi membrii 
prezenţi. Mă bucură faptul că toate locurile sunt ocupate, deci înseamnă că avem cvorum, 
lipseşte cinevaeste cel mai înalt dintre noi, şi se uită de sus la noi, de aceea nu a venit, dar 
mai are timp să sosească. Singurul care lipseşte este Lacika. Pe mine mă cam supără tinerii 
aceştia, că văd că doi sunt lipsă. Lipseşte şi o doamnă tânără, o blondă frumoasă. Cred că 
toată lumea a primit Ordinea de zi a şedinţei de azi. Doreşte cineva să ia cuvântul? S-au 
prezentat două persoane: doamna viceprimar Sztakics Éva şi domnul primar Antal Árpád-
András.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Cu 
respect aş mai propune un punct D1 pe Ordinea de zi. A fost elaborat Studiul de fezabilitate 
pentru WC-ul public din Parcul Elisabeta, şi aş dori să-l discutăm şi eventual să-l adoptăm. 
Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Aţi ascultat ceea ce 
s-a spus, vă rog să votaţi, dacă sunteţi de acord.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Váncsa 
Albert). 
 „S-a aprobat. Mulţumesc frumos. Doreşte şi domnul primar să ia cuvântul, să-l 
ascultăm şi pe dumnealui.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aş dori 
să revoc punctul 14 de pe Ordinea de zi, şi să propun un punct D2 care se referă la 
actualizarea indicatorilor lucrărilor de pe strada Vânătorilor. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Are cineva 
propuneri de modificare în legătură cu cele auzite? Deoarece nu are nimeni, supun la vot 
cele auzite. Sunteţi de acord? Vă rog votaţi.” 



 

 

 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Váncsa 
Albert). 
 „Mulţumesc frumos. Doreşte cineva să ia cuvântul la Diverse? Nu doreşte nimeni. 
Trecem la punctele de pe Ordinea de zi. Vă rog să votaţi acum în legătură cu întreaga 
Ordine de zi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc frumos. Consiliul a aprobat în unanimitate. Trecem la punctul 1.” 

PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind constatarea încetării 
de drept a mandatului de consilier municipal a d-nei Palela Rădiţa. Prezintă: Antal Árpád-
András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Acum o 
lună, doamna consilier a anunţat că îşi dă demisia. Această demisie noi trebuie să o luăm la 
cunoştinţă, şi să adoptăm o hotărâre, în urma căreia se eliberează un loc care va fi ocupat 
de un nou coleg consilier. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Sunteţi de acord cu 
punctul prezentat? Deoarece nu doreşte nimeni să ia cuvântul, supun la vot punctul 1 de pe 
Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
303/2014. 
 „S-a adoptat în unanimitate. Vă mulţumim frumos. Trecem la punctul 2. Comisia de 
validare să se întrunească şi să discute problema. Îl rog pe domnul Miklós Zoltán, ca şi 
preşedinte. Noi, în această scurtă pauză aşteptăm să decidă Comisia de validare.  
Aceasta a revenit, şi îl rugăm pe domnul preşedinte, Miklós Zoltán, să dea citire hotărârii.” 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind validarea 
mandatului de consilier municipal a d-lui Joos Ştefan-Leontin. Prezintă: Antal Árpád-
András, primar. 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.r.): „Mulţumesc frumos.  
 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. 303/2014 a încetat de drept mandatul de consilier al doamnei Palela Rădiţa, 
aleasă pe lista candidaţilor Partidului Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Covasna, 
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.  

Astfel, ca urmare consultării listei cu care Partidul Social Democrat - Organizaţia 
Judeţeană Covasna a participat la alegerile locale, Comisia de validare constată că 
următorul supleant de pe listă este domnul Joos Ştefan-Leontin. 



 

 

Prin adresa nr. 44.565/16.09.2014 transmisă de Organizaţia Judeţeană Covasna a 
Partidului Social Democrat, se confirmă apartenenţa la formaţiunea politică al d-lui Joos 
Ştefan-Leontin şi a faptului că acesta a fost înscris pe lista candidaţilor autorităţilor 
administraţiei publice locale din anul 2012, fiind declarată supleant. 

Ca urmare a verificărilor documentelor întocmite la alegerile locale din iunie 2012, 
şi în aplicarea prevederilor art. 31 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 al d-lui Joós Ştefan-Leontin.” 
Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Mulţumesc şi eu. 
Domnul Joós Ştefan mi-a fost cândva prieten la spital, eu nu ştiu dacă eu îi sunt prieten, 
dar mie mi-a fost, oricum. Îl rog cu respect să spună în ce comisii doreşte să ia parte.” 
 Domnul JOÓS STEFAN – LEONTIN (lb.r.): „O să rămân în aceleaşi comisii pe 
care le-a avut doamna Palela, urmând să vedem.”  

Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Foarte bine. 
Mulţumim frumos. Vă rog să votăm în legătură cu întregul proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
304/2014.  
 “S-a adoptat în unanimitate de voturi. Mulţumesc. Acum, cu respect îl rog pe 
prietenul meu, Joos Ştefan, să se ridice de la locul dumnealui, să vină aici şi să depună 
jurământul.” 
 Domnul JOÓS STEFAN – LEONTIN (lb.r.): „Subsemnatul Joós Stefan-Leontin 
consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, în conformitate cu 
art. 32, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare depun în faţa Consiliului local următorul jurământ:  
„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 oraşului. Aşa să-mi ajute Dumnezeu.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.r.): „Şi noi mulţumim. 
Dumnezeu să ne ajute. (lb.m.): Vă rog să-l ascultăm pe domnul primar. Doreşte să spună 
câteva cuvinte.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Mulţumesc frumos. Bine aţi 
venit în rândul nostru, şi sper că vom lucra împreună pentru modernizarea acestui oraş, şi 
pentru dezvoltarea comunităţilor din municipiul nostru. Vă doresc mult succes.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Acum, trecem la 
punctul 3. Prezintă domnul viceprimar.” 

PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: RAPORT privind activitatea asistenţilor 
personali ai persoanelor cu handicap grav desfăşurată în semestrul I al anului 2014. 
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 

Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc pentru cuvânt, 
domnule preşedinte. Asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav trebuie să depună, 
în fiecare semestru, câte un raport de activitate. Noi trebuie să aprobăm acest raport, sau 
nu. Dar, vă rog să susţineţi cu votul dumneavoastră. Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Aprobăm 
propunerea formulată de domnul viceprimar? Suntem de acord? Vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumim frumos. S-a adoptat în unanimitate.” 



 

 

PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei 
bugetului municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.09.2014. Prezintă: Antal Árpád-
András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. La data 
de 13 februarie, când am adoptat bugetul pe 2014, am avut la venituri suma de 129 
milioane de lei. Până la data de 30 septembrie, rectificând de mai multe ori bugetul, am 
ajuns la venituri în valoare de 139 milioane de lei. Din această sumă, până la 30 septembrie 
s-a realizat 65,44%. pe partea de cheltuieli, avem la aceeaşi dată, 60,24%. Mulţumesc 
frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Doreşte cineva să 
ia cuvântul? Anunţ că acest punct a fost discutat în Comisiile 1 şi 5, şi a fost avizat 
favorabil. Dacă nu sunt intervenţii, vă rog să votaţi.” 
 Se votează în unanimitate, cu 19 voturi pentru, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
305/2014. 
 „Consiliul a adoptat în unanimitate. Urmează punctul 5 de pe Ordinea de zi.” 

PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea majorării 
capitalului social al operatorului regional S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu 
Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Majorăm capitalul social al Gospodăriei Comunale de la 1,7 milioane de lei, la 8,4 
milioane de lei. Practic, în cazul celor 4 consilii orăşeneşti, peste tot creşte contribuţia. 
Consiliul Judeţean nu a dorit să participe la majorarea capitalului social, astfel că cota parte 
a Consiliului Judeţean scade de la 11,7% la 2,8%. Consiliul Local Sfântu Gheorghe va 
avea 58,3%, faţă de 52,9% cât a avut înainte, Târgu Secuiesc 19,7%, în loc de 17,6%, 
Covasna 10%, în loc de 8,8%, iar Întorsura Buzăului 9,1% în loc de 8,8%. Mulţumesc 
frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Doreşte cineva să 
intervină? Domnul consilier Bálint József doreşte. Poftiţi, domnule consilier.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc pentru cuvânt. Hotărârea 
182 din 2011 se referea la majorarea capitalului social al acestei societăţi, cu acele clădiri 
unde îşi are sediul. La vremea respectivă, cu excepţia câtorva colegi consilieri mai vechi, 
pentru ceilalţi este incredibil ce discuţii au precedat astfel de hotărâri. Prima întrebare pe 
care o am în legătură cu acest lucru, este că, după ce în sfârşit am căzut de acord, şi am 
acordat clădirea folosită ca şi sediu, societăţii, cu scopul majorării de capital, de ce nu s-a 
împlinit acel lucru? Şi studiind materialul, acum vedem că vrem să majorăm capitalul 
social de la 1,7 la 8,7 milioane de lei. Părţile asumate de oraşele participante, cu 
participarea de până acuzm, este de 7,8 milioane. Deci, rămâne o valoare de 1.320.000 lei, 
diferenţă între majorarea imaginară de capital şi intenţiile exprimate. Întrebarea mea este, 
pe cine se bazează iniţiatorii, ca eventual pentru diferenţa de la 7.080.000 până la 
8.400.000 lei să participe la această majorare de capital, căci reprezintă 15%, ceea ce este 
semnificativ. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Domnul primar va 
răspunde.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „În ceea ce priveşte 
întrebarea de ce numai acum s-a realizat, este foarte simplu; până când toate consiliile 
locale implicate nu au adoptat hotărârea, degeaba era adoptată de una sau de alta, căci 
trebuia adoptată de toate, căci la Registrul Comerţului nu se putea realiza înscrierea acestei 
decizii. Şi în ceea ce priveşte concret Municipiul Sfântu Gheorghe, o spun sincer, noi am 



 

 

câştigat din faptul că acest lucru a fost tergiversat, căci până atunci au plătit oraşului o 
sumă destul de frumoasă ca şi chirie, pentru faptul că îşi foloseau propriul sediu, dacă pot 
să formulez aşa. Deci, din punct de vedere material, noi am câştigat din faptul că s-a lungit 
procedura. Nu a fost vina noastră, ci au fost alte consilii unde s-a învârtit mai încet roata 
căruţei, dar în schimb, acum toată lumea a aprobat, şi practic se poate publica în Monitorul 
Oficial, şi astfel poate intra în vigoare decizia noastră. Spun, perioada dintre cele 2 date a 
adus sume destul de frumoase oraşului, din partea Gospodăriei Comunale, fapt ce putem 
doar să le mulţumim. Noi nu am pierdut din asta, ci doar am câştigat. În ceea ce priveşte 
realitatea majorării capitalului social, sau ... nu înţeleg exact aceste formulări, din text nu 
sunt total clare pentru mine. Este de fapt o majorare internă, este o societate pe acţiuni 
unde acţionari, proprietari sunt consilii locale, 4 oraşe şi Consiliul Judeţean. Restul, practic 
se poate afla din documentaţia elaborată de specialişti. O spun sincer, nu mă pricep, deci nu 
pot să dau nici răspuns, şi nici părere în legătură cu asta, căci pur şi simplu nu este 
domeniul meu de activitate, şi nu mă pricep. Ceea ce este cert, este că am vorbit cu 
celelalte consilii locale. Consiliul Judeţean a spus că nu doreşte să participe, astfel că 
pachetul lui de acţiuni a scăzut. Deci, rămâne cu aceeaşi sumă, dar în cadrul S.A. a scăzut 
ponderea Consiliului Judeţean, în timp ce, la celelalte oraşe a crescut semnificativ. Deci, 
aşa am discutat, ca aceasta să crescă proporţional, în funcţie de posibilităţi. Intenţia noastră 
nu a fost să plasăm una din celelalte consilii în dezavantaj. Deci, procentajul de aproape 
9% de la Consiliul Judeţean se împarte proporţional între cele patru oraşe.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc. Aş mai avea o rugăminte 
în legătură cu acest lucru. Deoarece întregul proces nu este foarte clar, nici pentru domnul 
primar, pentru prezentatorul proiectului, eu mi-aş dori să fim puşi la curent la fiecare pas, 
în ceea ce priveşte această majorare de capital. Deci, când se fac aceste înregistrări, să ştim 
şi noi cum stăm cu acest lucru. Cineva să raporteze Consiliului ce îşi asumă oraşele, dacă 
şi-au asumat ceea ce scrie în documentaţie, şi care este situaţia cu diferenţa dintre  
7.080.000 până la 8.400.000 lei. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna secretar KULCSÁR TÜNDE (lb.m.): „Ceea ce a fost de neînţeles şi puţin 
ciudat şi pentru noi, când a fost prezentat proiectul de hotărâre, într-adevăr această sumă de 
8.400.000 lei este una ipotetică. În Legea 31 a Societăţilor Comerciale, în ceea ce priveşte 
majorarea capitalului social, voi spune în limba română: „subscripţie publică”, se 
realizează în doi paşi. În primul rând, se pot înscrie acţionarii interni, toţi în funcţie de 
procentul de acţiuni pe care-l au, după care are loc Adunarea Generală a Acţionarilor şi se 
decide fiecare acţionar cu ce sumă doreşte să contribuie. La noi, fiind vorba de consilii 
locale, această procedură este mai lungă, căci în fiecare Consiliu Local trebuie adoptată o 
hotărâre. După aceea ia naştere hotărârea AGA. După ce fiecare Consiliu Local decide şi se 
adoptă hotărârile, se convoacă Consiliul de Administraţie, fiind menţionat în aceste 
hotărâri faptul că Consiliul de Administraţie este împuternicit de către Consiliul Local, să 
adune Hotărârile Consiliilor Locale, să adune sumele corespunzătoare, aşa iese concret, şi 
probabil că această sumă de 7 milioane iese din faptul că Consiliul Judeţean nu doreşte să 
participe la majorarea capitalului social, iar Consiliul de Administraţie va fi împuternicit 
din nou să realizeze procedurile necesare pentru publicarea în Monitorul Oficial, şi să se 
realizeze majorarea reală de capital. Vom transmite Consiliului de Administraţie 
rugămintea de a ne ţine la curent şi de a ne raporta procedurile şi actele procedurale finale, 
Comisiilor de specialitate şi Consiliului. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Mulţumesc. Văd că 
altcineva nu doreşte să ia cuvântul. S-a aprobat, şi domnul consilier Bálint nu a votat 
atunci, acum ne-a spus părerea dumnealui. Comisia Juridică a discutat problema şi a avizat 



 

 

favorabil. Vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere (Váncsa Albert), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 306/2014. 
 „Consiliul a adoptat în unanimitate. Trebuie să luăm o scurtă pauză, căci trebuie să 
se opereze nişte modificări la acest aparat deştept, vă rog să faceţi linişte pentru o secundă, 
pentru ca aparatul să fie modificat, şi noul nostru coleg să fie inclus. Vă rog să porniţi 
aparatele. Se pare că totul este în regulă. Îl întreb cu respect pe domnul consilier Joós, dacă 
până acum a votat cu „da”, sau cu „nu”?” 
 Domnul consilier JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Am votat cu „da” la toate 
proiectele.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.r.): „Mulţumim foarte 
mult.” 
 Domnul consilier JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Şi eu vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Trecem la punctul 
6 de pe Ordinea de zi.” 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alocarea unei sume 
de bani Parohiei Reformate IV Sfântu Gheorghe pe anul 2014. Prezintă: Antal Árpád-
András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În acest 
an, sprijinim planurile de construcţie a Bisericii Parohiei Reformate IV cu suma de 108.000 
lei. Avansează destul de frumos. Sperăm că, în 2,3 ani va fi construită cea de-a 5-a Biserică 
Reformată în Sfântu Gheorghe. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Doreşte cineva să 
ia cuvântul? Dacă nu este nimeni, vă anunţ că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil 
din partea Comisiilor de specialitate. Vă rog frumos să votaţi.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
307/2014. 
 „Consiliul a adoptat şi acest punct de pe Ordinea de zi, în unanimitate.” 
 PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 
la H.C.L. nr. 173/2014 privind modificarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Am 
modificat deja una din hotărârile noastre, dar au mai rămas câteva mici greşeli. În 
introducere, în preambul, unde stabilim cuantumul investiţiei, am micşorat la 250.000 de 
euro, de la 500.000 de euro. În preambul rămâne 500.000 euro, deci şi aici trebuie să 
rectificăm. Pe urmă, stabilim exact cum se poate stabili şi dovedi numărul angajaţilor, de 
către firma care solicită scutire de impozit, şi aici trecem programul Revisal, care evident 
trebuie avizat de Direcţia Muncii. În timp ce în tabel, la punctul C21 a fost o greşeală, la 
categoria întâi, vor primi o reducere de 5% la impozit cei care angajează între 5-20 de 
angajaţi, iar la categoria următoare, cei care angajează între 26-50 de persoane. Deci, 
rămâne un gol la cei cu un număr de angajaţi cuprins între 20-25. Deci, corectăm 20 la 25 
de angajaţi, la prima categorie, pentru ca numărul angajaţilor să fie continuu. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Doreşte cineva să 
ia cuvântul, în legătură cu cele auzite? Nu, aşa că vă rog să votăm în legătură cu Proiectul 
de Hotărâre prezentat de doamna viceprimar. A fost discutat în Comisii şi s-a avizat 
favorabil. Să votaţi, vă rog.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 



 

 

308/2014. 
 „Consiliul a adoptat în unanimitate. Urmează punctul 8 de pe Ordinea de zi. 
Doamna viceprimar, poftiţi.” 
 PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind acordarea 
ajutorului de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în 
Municipiul Sfântu Gheorghe pentru S.C. BERTIS S.R.L. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. S.C. 
Bertis S.R.L. a realizat pe strada Constructorilor o investiţie de 1,2 milioane de lei, creând 
astfel 8 locuri noi de muncă. Realizează activităţi economice, astfel că poate beneficia de o 
reducere de 20% de la plata impozitului pe clădire, iar durata acestei scutiri poate fi de 3 
ani.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Doreşte cineva să 
intervină? Deoarece nu este nimeni, anunţ cu respect că proiectul de hotărâre prezentat a 
fost discutat în Comisiile de specialitate şi a primit avizul favorabil din partea acestora, în 
unanimitate de voturi. Mulţumesc frumos. Vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
309/2014.  
 PUNCTUL IX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind reevaluarea chiriei 
la blocul de locuinţe construite în baza Legii nr. 152/1998 pentru titulara de contract, d-na 
Szabó Orsolya. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Conform Legii ANL, dacă chiriaşul împlineşte vârsta de 35 de ani, atunci se recalculează 
chiria. Practic, în loc de chiria mai mică de 100 lei, după 5 ani, se recalculează după o 
formulă destul de complicată. În acest caz, noua chirie va fi de 511 lei pe lună. 
Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Doreşte cineva să 
ia cuvântul, în legătură cu cele prezentate? Nu este nimeni, aşa că vă anunţ că Proiectul de 
Hotărâre a primit aviz favorabil din partea membrilor Comisiilor de Specialitate. Vă rog 
frumos să votaţi.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
310/2014. 
 PUNCTUL X de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind achiziţionarea 
imobilului situat pe str. Gróf Mikó Imre nr. 9, proprietatea lui Zadurian Irma, Kelemen 
Péter şi Kelemen Zsófia. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Proprietarii doresc să vândă clădirea monument de pe strada  Gróf Mikó Imre nr. 9, 
proiectată de Kós Károly. Conform legii, Ministerul Culturii, după aceea Consiliul 
Judeţean, iar după aceea Consiliul Local au drept de preemţiune. Ministerul Culturii şi 
Consiliul Judeţean nu a dorit să profite de acest drept de preemţiune, iar Consiliul Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe consideră a fi riscantă lăsarea pe piaţa liberă valorificarea 
unui imobil cu o astfel de importanţă, astfel că, purtând discuţii cu proprietarii, conform 
deciziei Comisiei Economice, propunem achiziţionarea acestui imobil. Suma trebuie 
achitată în 2 tranşe – 20% anul acesta, iar 80% anul viitor, până la data de 31 martie. 
Propun Consiliului să susţină acest Proiect de Hotărâre.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Doreşte cineva să 
ia cuvântul? Dacă nu, vreau să anunţ că cel mai mare om de cultură, domnul director al 
muzeului a vorbit despre acest imobil şi a spus cu mare bucurie că este un lucru 



 

 

extraordinar, privind spre viitor. Comisiile de Specialitate au discutat problema şi au avizat 
favorabil, în unanimitate. Vă rog frumos să votaţi.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
311/2014. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL XI 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. 
Capitolul de venituri îl rectificăm cu 215.000 lei, astfel că avem 154.447.860 lei venituri. 
Pe partea de venituri, suma de 215.000 lei reprezintă chirii, printre altele şi chiriile de la 
Gospodăria Comunală – 210.000 lei, iar 5.000 lei din valorificarea de bunuri. Pe partea de 
cheltuieli, alocăm suma de 215.000 lei pentru plata procentajului de 20% din imobilul 
discutat şi adoptat anterior. De asemenea, Grădiniţa Benedek Elek mai primeşte sprijin, şi 
mai alocăm suma de 6.030 lei pentru realizarea proiectului de reabilitare a Statuii 
Soldatului Român. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Doreşte cineva să 
intervină? Dacă nu, anunţ cu respect faptul că s-a acordat aviz favorabil în Comisiile de 
specialitate. Vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
312/2014. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL XII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind asocierea 
Municipiului Sfântu Gheorghe cu Eparhia Reformată din Ardeal în vederea realizării în 
comun a unei Case mortuare în satul Coşeni. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. După 
lungi chinuri, se pare că ajungel la final în ceea ce priveşte construirea Casei Mortuare din 
satul Coşeni. Se realizează o asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Eparhia 
Reformată din Ardeal. La punctul 5, alineatul 5.1, litera „e” propun să trecem perioada de 
12 luni pentru realizarea acestei investiţii. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Doreşte cineva, din 
partea Consiliului, să intervină? Din partea Consiliului, doreşte să ia cuvântul responsabilul 
satului. Poftiţi, vă rog!” 
 Domnul RÁPOLTI ISTVÁN – responsabil sat (lb.m.): „Mulţumesc pentru cuvânt. 
I-au la cunoştinţă cu mare bucurie faptul că, după o perioadă de 3 ani, în sfârşit am ajuns în 
momentul în care putem vorbi concret despre construirea Casei mortuare din Coşeni. E 
adevărat, că au fost foarte multe conflicte pe această temă, între mine şi domnul primar, ba 
şi în cadrul Consiliului, pentru că încercam tot mereu să aduc în discuţie că nu s-a reuşit. 
Bine, ştiu că existau probleme legale, pe ambele părţi. Cu puţin mai multă implicare se 
putea avansa cu acest lucru, dar sper că acum va începe procedura, şi aşa cum a spus şi 
domnul primar, că în 12 luni, deci în 12 ani se realizează acest edificiu care este cerinţă 
europeană, şi într-adevăr este foarte important la Coşeni, căci fiecare mort trebuie trecut 
peste drumul principal, ceea ce este foarte periculos. Până acum, noroc că nu s-au 
întâmplat accidente, dar se poate întâmpla foarte repede, că vine o maşină, acolo este o 
curbă, chiar în faţa cimitirului, şi poate călca întregul convoi mortuar. Când se construieşte 
această Casă mortuară, putem exclude acest pericol. Vă mulţumesc în numele cetăţenilor 
din Coşeni, că aţi reuşit să rezolvaţi această problemă. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Mulţumim frumos. 



 

 

Vă rog să-mi permiteţi, că a sosit şi domnul preot din Coşeni, şi doreşte să spună şi el 
câteva cuvinte. Dacă a venit, să-i permitem să ia cuvântul, pe scurt. Eu cunosc preoţii. Să 
nu spună o predicaţie, ci să vorbească scurt. Hai la microfon, te rog frumos, căci vorbeşti 
atât de încet, încât nu se aude deloc. Hai mai aproape. Nu auzi ce spun, fiul meu? Eu sunt 
pensionar deja, dar hai mai aproape, căci trebuie tradus textul.” 
 Domnul BERSZÁN SÁNDOR – Preotul din Coşeni (lb.m.): „Mulţumesc pentru 
faptul că a ajuns deja în faţa Consiliului Local, şi sperăm că vom primi tot sprijinul. Nu 
doar comunitatea sătească, ci întreaga Biserică vă mulţumeşte. Am o întrebare. Proiectul de 
hotărâre este elaborat în aşa fel, că vorbim de asocierea Municipiului Sfântu Gheorghe cu 
Eparhia Reformată din Ardeal. Întrebarea este că Eparhia este superiorul nostru, am primit 
sprijinul, la fel şi acordul scris al episcopului, dar terenul în discuţie este al Bisericii 
Reformate din Coşeni, ca şi persoană juridică, cu drept de proprietate în Cartea Funciară, 
reprezentat de preot şi de administrator, şi nu al Eparhiei. ” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Biserica Reformată din 
Coşeni are personalitate juridică?” 
 Domnul BERSZÁN SÁNDOR – Preotul din Coşeni (lb.m.): „Da. Fiecare are 
personalitate juridică distinctă. Avem Cod Fiscal, cont bancar. În mod oficial, este 
reprezentat de preot. Deci, dacă luaţi acest lucru în considerare, vă rog să elaboraţi 
contractul în aşa fel încât să fie între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Biserica Reformată 
din Coşeni. Dacă se poate, atunci vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Domnul primar, şi domnul Bálint doresc să ia cuvântul. Poftiţi, domnule primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Este posibil. Conform 
propunerii, la articolul 1, alineatul 1.2 va figura Biserica Reformată din Coşeni, şi nu 
Eparhia. Vă rog să votăm în legătură cu acest lucru.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Domnule Bálint, 
poftiţi.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Dacă suntem la 
clarificări, domnul preot m-a rugat şi pe mine să solicit acest lucru, să rezolvăm acest 
lucru. Este foarte bine. Este foarte bună rectificarea domnului primar, că 12 luni, dar aş 
dori să-l corectez şi pe domnul Rápolti. Nu de 3 ani, ci de 6 ani este temă de discuţie. 
Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Să nu căutăm nod 
în papură. Să ne bucură,m, că Slavă Domnului se rezolvă. Domnule primar, poftiţi.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Dacă atâţia au intervenit, aş 
mai spune că ştiu că este important pentru sat, şi de aceea am şi sprijinit, dar vă spun sincer 
că eu m-aş bucura mai tare dacă am construi maternităţi, în loc de Case mortuare. 
Mulţumesc frumos.” 
 Domnul BERSZÁN SÁNDOR – Preotul din Coşeni (lb.m.): „Dacă Consiliul 
acceptă, şi adoptă această hotărâre, vă rog să comunicaţi în scris Bisericii Reformate din 
Coşeni. Am dori să primim şi textul contractului. Conform legilor bisericii, trebuie discutat 
cu Prezbiterul comunităţii bisericeşti, şi după ce primesc împuternicire de la Prezbiteriu, 
pot semna contractul. Înainte de punct, doar atât, că aş dori să vă rog respectuos, ca tot 
ceea ce ţine de Comunitatea Bisericii Reformate din Coşeni, să ni se comunice în scris, în 
mod oficial, înainte să apară ceva în media, Parohia solicită să ştie despre lucruri. 
Mulţumesc frumos. Spor la treabă! Să vă binecuvânteze Dumnezeu!” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Legea trebuie 
respectată. Şi Coşeni aparţine de Eparhie şi Parohie. Deci, şi Coşeni trebuie să respecte 



 

 

legea bisericii, şi Prezbiterul. Bine? Mulţumesc. Şi domnul Miklós Zoltán doreşte să ia 
cuvântul. Poftiţi.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Aş dori să spun pe scurt, că nu 
doar în hotărâre trebuie schimbat, ci şi anexa trebuie rescrisă. Căci Anexa se referă la 
asocierea Municipiului Sfântu Gheorghe cu Eparhia Reformată din Ardeal, deci şi acolo 
trebuie rectificat. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Am crezut că va fi 
scurt, dar a devenit lung, dar sper că municipalitatea şi Biserica vor respecta legea. Să ne 
bucurăm, că se va realiza cât de curând. Mai doreşte cineva să ia cuvântul? Vă rog să votaţi 
în legătură cu propunerile de modificare.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a participat la vot (Incze Alexandru). 
 „S-a adoptat. Eu nu am votat, mi-am oprit aparatul. Acum, vă rog să votaţi în 
legătură cu întregul Proiect de Hotărâre.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a participat la vot (Incze Alexandru),  
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 313/2014. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat.” 
 PUNCTUL XIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheiera unui 
contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe şi Caritas pentru amenajare în comun a unui imobil. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Trebuie să corectez. Pe 
internet a fost postat greşit, dar consilierii au primit forma corectă a acestui Proiect de 
Hotărâre. În Invitaţie apare greşit numele Bisericii Catolice. Noi încheiem contract cu 
Caritas. Pe strada Kós Károly, ei au un imobil. Este o clădire monument, şi ar dori 
reabilitarea intrării, pentru care solicită pietre cubice folosite, pentru 100 de metri pătraţi, şi 
pentru a fi perfect legal, trebuie să încheiem un astfel de contract de parteneriat. Deci, noi 
le dom piatra cubică, iar ei realizează lucrările.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Doreşte cineva să 
intervină? Nimeni. Comisiile de specialitate au discutat, şi au acordat avize favorabile. Rog 
respectuos membrii Consiliului să voteze.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
314/2014. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat în unanimitate. Punctul 14 a fost revocat, urmează 
punctul 15. ” 
 PUNCTUL XV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind atribuirea în 
folosinţă gratuită a unor spaţii din Centrul comunitar pentru romi situat în str. Primăverii 
fn. în favoarea Asociaţiei Caritas – Asistenţă Socială, filiala organizaţiei Caritas Alba Iulia, 
în vederea desfăşurării unor activităţi de servicii sociale. Prezintă: Tischler Ferenc, 
viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Este 
vorba despre imobilul cunoscut sub numele de Casa comunitară din Őrkő. Partea 
superioară a acestui imobil, de ani de zile este neutilizabilă. Am fost căutaţi de cei de la 
Caritas, căci ei ar dori să continue acolo activităţile programului lor „after school”, dar sunt 
atât de mulţi doritori, încât nu pot desfăşura aceste activităţi în vechea locaţie, şi ne solicită 
să acordăm partea superioară a acestui imobil, pentru acest program. Dorim să le acordăm 
pe o perioadă de 5 ani, în folosinţă gratuită. Evident, vor achita cheltuielile pentru acest 
teren. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Este cineva cine 



 

 

doreşte să ia cuvântul? Proiectul de Hotărâre a fost dezbătut în Comisiile de Specialitate, şi 
i s-a acordat aviz favorabil. Vă rog frumos să votaţi şi dumneavoastră.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
315/2014. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat în unanimitate.” 
  PUNCTUL XVI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind reglementarea 
situaţiei juridice a unui teren situat în str. Oltului nr. 3 din municipiul Sfântu Gheorghe. 
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Un teren 
situat pe strada Oltului nr 3, cu suprafaţa de 382mp îl intabulăm pe numele oraşului, de pe 
numele Statului Român. Facem şi corectările necesare în Cartea Funciară, căci real nu sunt 
382 mp, ci sunt 364 mp. Ştergem din Cartea Funciară poziţiile C1 şi C2 – casă de lemn, şi 
casă de cărămidă, căci acestea au fost demolate în 2010. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Doreşte să ia 
cuvântul, cineva? Nimeni. Proiectul de Hotărâre a fost discutat în Comisiile de 
Specialitate, şi i s-a acordat aviz favorabil. Vă rog frumos să votaţi.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
316/2014. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL XVII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind prelungirea unor 
contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe 
terenurile alăturate. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Este 
vorba despre un total de 13 locaţii, unde se prelungeşte contractul de închiriere. Cea mai 
mică suprafaţă este de 2,6 mp, iar cea mai mare este de 13,5mp. Prelungim contractul de 
concesiune pe o perioadă de 5 ani, până la 30 septembrie 2019, cu valoarea cu care ne-am 
obişnuit, 5 euro/mp/an. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Doreşte cineva să 
ia cuvântul? Nu este nimeni. Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în Comisii. Vă 
rog frumos să votaţi.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
317/2014. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL XVIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind închirierea prin 
licitaţie publică deschisă a două chioşcuri din lemn, domeniu privat al Municipiului Sfântu 
Gheorghe, destinate unor activităţi complementare patinoarului artificial situate la capătul 
străzii Nicolae Iorga. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Am 
început pregătirile pentru perioada de iarnă, printre altele am început şi rezolvarea situaţiei 
amplasării patinoarelor. Vor fi două patinoare – unul pe terenul din spatele Multi-Trans, 
sperăm că putem să ne înţelegem cu proprietarul terenului, aşa cum ne-am înţeles şi până 
acum,  iar celălalt va fi la fosta Piaţă Euro. Am dori să dăm în chirie, prin licitaţie, două 
căsuţe de lemn, lângă terenul în construcţie în locul fostei Pieţe Euro. Aceste două căsuţe 
ar fi folosite pentru sonorizare, bufet şi închiriere patine. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Ascultând cele 
prezentate, vrea cineva să intervină? Nu doreşte nimeni, aşa că vă spun că Proiectul de 
Hotărâre a primit aviz favorabil din partea Comisiilor de specialitate. Vă rog frumos să 
votaţi.” 



 

 

 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
318/2014. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL XIX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Modificare Plan Urbanistic Zonal Zonă 
agricolă – Sere de legume în zonă industrială şi de producţie” Sfântu Gheorghe, Sat 
Coşeni. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Este 
vorba despre un teren cu suprafaţa de 30.000 mp. Ideea iniţială a proprietarului a fost să 
construiască acolo sere pentru zarzavaturi. Au depus proiect pentru fonduri europene, dar 
se pare că proiectul nu este câştigător, motiv pentru care ar dori să schimbe activitatea şi să 
se ocupe cu prelucrarea lemnului. În schimb, pentru asta, trebuie modificat Planul 
Urbanistic Zonal. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Doreşte cineva să 
intervină?” 
 Domnul RÁPOLTI ISTVÁN – delegat sătesc (lb.m.): „O singură întrebare am, şi 
anume, unde este acest teren, căci eu nu am niciun material? Între Coşeni şi Chichiş? Al 
cui a fost terenul? Nu se poate şti de la cine a cumpărat societatea. Nu de alta, ci doar 
pentru cultura mea generală, dacă mă întreabă oamenii, să pot să le spun ceva. Mulţumesc 
frumos.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Comisiile de 
specialitate au avizat proiectul cu propuneri de modificare, căci nu au primit sprijinul 
solicitat în ceea ce priveşte terenul în cauză. Cred că este clară problema. Cu propunerea de 
modificare cu tot, rog Consiliul să voteze în legătură cu acest proiect de hotărâre. Vă rog 
votaţi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere (Váncsa Albert), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 319/2014. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL XX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului 
prealabil de oportunitate nr. 8/10.10.2014 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism 
Plan Urbanistic Zonal ”Extindere trup B3 Chilieni” Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
Antal Árpád-András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Vorbim 
despre un teren de 5100 mp. Am dori să realizăm un Plan Urbanistic Zonal, în urma căruia, 
se pot desfăşura activităţi care sunt conforme cu normele de mediu, activităţi comerciale, 
de servicii. Este o formulare interesantă. Acest teren se află în Chilieni, şi pentru a putea 
demara realizarea PUZ-ului, trebuie să aprobăm Avizul prealabil de oprtunitate. Mulţumesc 
frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Auzind 
prezentarea, doreşte cineva să ia cuvântul? Deoarece nu este nimeni, vă rog frumos să 
votăm. Comisiile de Specialitate au avizat favorabil proiectul.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
320/2014. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat în unanimitate. Urmează punctul 21.” 
 PUNCTUL XXI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 256/2009 privind Regulamentul de organizare, funcţionare şi 
autorizare a activităţii de transport în regim taxi şi în regim de închiriere pe raza 
municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare. Prezintă: Antal 



 

 

Árpád-András, primar. 
Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Prin 

H.C.L. 256/2009, am aprobat numărul autorizaţiilor pentru taxiuri în Sfântu Gheorghe la 
237, dacă-mi aduc bine aminte. Unele societăţi de taxiuri ne-au solicitat să micşorăm acest 
număr. Au fost unii care îşi doresc 160, până la urmă s-a născut propunerea de 200. 
totodată, se modifică şi Regulamentul. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „În legătură cu acest 
subiect, doreşte cineva să ia cuvântul? Comisiile au discutat şi avizat proiectul de hotărâre. 
Vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
321/2014. 

„Mulţumesc frumos. Urmează punctul 22.” 
PUNCTUL XXII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 

completarea H.C.L. nr. 217/2013 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al 
municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor din învăţământ 
preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare. Prezintă: 
Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În data 
de 20 octombrie am primit ultima şi sperăm varianta finală a Consiliului de Conducere al 
Inspectoratului Şcolar General, în ceea ce priveşte numărul consiliilor de administraţie a 
şcolilor şi instituţiilor de învăţământ.În acest sens, căci avem în Consiliu şi consilieri noi, 
am rearanjat totul. Am discutat în Comisia Culturală şi de Învăţământ, şi aş veni cu 
propuneri concrete. La rugămintea doamnei secretar, pentru fiecare şcoală în parte, şi 
pentru fiecare consilier, vă rog să votaţi prin vot secret. Iar dacă aveţi propuneri de 
modificare, vă rog să o faceţi la momentul respectiv. Şi atunci, aş lua în ordine: La 
„Benedek Elek” trebuie să propunem o persoană. Aceasta este Magyarósi Imola.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Vă rog să votaţi în 
legătură cu Magyarósi Imola.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „La „Csipike”, tot o 
persoană. Doamna Kondor Ágota.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „La „Gulliver”, tot o 
persoană. Îl propunem pe domnul consilier Miklós Zoltán.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „La „Hofehérke”, domnul 
Zsigmond József.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „La Şcoala „Ady Endre”, 
trebuie să numim două persoane. Tischler Ferenc şi Vargha Mihály. Mai întâi, să votăm 
despre numirea domnului Tischler Ferenc.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Vă rog să votaţi în 
legătură cu Vargha Mihály.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „La „Gödri Ferenc”, tot 2 
persoane. Cserey Zoltán şi Zsigmond József.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Vă rog să votaţi în 



 

 

legătură cu Cserey Zoltán.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Vă rog să votaţi în 
legătură cu Zsigmond József.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „La „Néri Szent Fülöp”, îl 
propunem pe Tischler Ferenc.”  
  Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Vă rog să votaţi în 
legătură cu Tischler Ferenc.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „La „Nicolae Colan”, 
Kelemen Szilárd şi Pârvan Rodica.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Vă rog să votaţi în 
legătură cu Kelemen Szilárd .” 
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 „Să votăm în legătură cu Pârvan Rodica.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „La Şcoala „Váradi József”, 
trebuie să numim 2 persoane. Miklós Zoltán şi Incze Alexandru.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Vă rog să votaţi în 
legătură cu Miklós Zoltán.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 „Să votaţi şi în legătură cu Incze Alexandru.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere, 1 consilier nu a votat, a lipsit din sală. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „La Colegiul Naţional 
„Mihai Viteazul” trebuie să numim 3 persoane: Joós Stefan, Guruianu Mădălin şi 
Zsigmond József.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Joós Ştefan.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Pentru Guruianu Mădălin” 
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 „Despre Zsigmond József.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Székely Mikó”. Sztakics 
Éva, Tischler Ferenc, Vajna László.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Să votăm în 
legătură cu Sztakics Éva.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 „Tischler Ferenc.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 „Vajna László.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Colegiul Reformat, 3 
persoane: József Álmos, Tischler Ferenc, Bálint Iosif.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Să votăm în 
legătură cu József Álmos.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 „Tischler Ferenc” 



 

 

 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Bálint Iosif” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „”Mikes Kelemen”. 
Debreczeni László, Csatlós László, Zsigmond József.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Să votăm în 
legătură cu Debreczeni László.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 „Csatlós László .” 
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 „Zsigmond József.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „La Liceul Plugor Sándor, îi 
propunem pe Magyarósi Imola, Czegő Zolán, Vargha Mihály.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Să votăm în 
legătură cu Magyarósi Imola.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 „Czegő Zolán.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 „Vargha Mihály.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „La Liceul „Berde Áron” – 
Sztakics Éva, Csatlós László, Vajna László.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Să votăm în 
legătură cu Sztakics Éva.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Csatlós László .” 
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 „Vajna László.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „”Constantin Brâncuşi” – 
Joós Stefan, Bote Corina, Kelemen Szilárd.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Să votăm în 
legătură cu Joós Stefan.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „ Bote Corina.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Kelemen Szilárd.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „”Puskás Tivadar” – Incze 
Alexandru, Bálint Iosif, Zsigmond József.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Să votăm în 
legătură cu Incze Alexandru.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 „Bálint Iosif.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Zsigmond József ” 
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere. 



 

 

 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „”Kós Károly” – 2 
persoane: Bálint Iosif, Cserey Zoltán.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Să votăm în 
legătură cu  Bálint Iosif..” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Cserey Zoltán” 
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „În sfârşit, Clubul Sportiv 
Şcolar – Váncsa Albert.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Să votăm în 
legătură cu Váncsa Albert.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc frumos. Acum, vă rog să votaţi în legătură cu întregul proiect de 
hotărâre.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
322/2014. 

PUNCTUL XXIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
preşedinte de şedinţă. 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Numele 
următorului preşedinte de şedinţă este József Álmos – Zoltán, iar dacă dumnealui lipseşte, 
domnul Kelemen Szilárd Péter. Vă rog să votaţi. Domnule Joós Stefan, pe dumneavoastră 
vor să vă arunce direct în apă adâncă.” 
 Domnul consilier JOOS STEFAN – LEONTIN (lb.ro.): „Aşa se învaţă înotul.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Atunci, 
preşedintele următoarei şedinţe va fi domnul consilier Joós Stefan, iar dacă nu este 
dumnealui prezent, atunci va fi domnul profesor  József Álmos – Zoltán. Vă rog să votaţi, 
dacă sunteţi de acord cu acest proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere (József Álmos – Zoltán), lipsind de la 
vot Vajna László, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 323/2014. 
 „Urmează punctul D1. Dau cuvântul doamnei viceprimar.” 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului 
de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Demolare şi reconstruire WC public din 
Municipiul Sfântu Gheorghe”. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. La 
solicitarea domnului consilier Czegő Zoltán am luat în serios problema reabilitării 
closetului din Parcul „Elisabeta”, şi s-a elaborat studiul prin care s-ar construi un closet 
modern, nou, în Parcul „Elisabeta”. Cred că este ultimul punct din parc, care nu a fost 
reabilitat. Dacă şi dumneavoastră consideraţi că este în ordine, la anul, la începutul anului 
am şi începe lucrarea.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Această minunată 
prezentare, conform căreia la anul va fi gata acest closet, nu WC. Vă rog să votaţi, sunteţi 
de acord?” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Vajna 
László, Zsigmond József), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 324/2014. 
 „S-a adoptat. Trecem la punctul D2.” 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificării indicatorilor valorici, aprobaţi prin Hotărârea nr. 286/2014 privind 



 

 

Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii 
„Modernizare Strada Vânătorilor, situat între strada Ghioceilor şi strada Stadionului, Sfântu 
Gheorghe”. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Am aprobat reabilitarea 
străzii Vânătorilor, printr-o hotărâre anterioară, am şi anunţat licitaţia publică, dar 
societăţile care doresc să depună oferte solicită anumite precizări, şi atunci s-a aflat că în 
proiect sunt anumite greşeli.Am dat înapoi proiectantului, a făcut corecturile, şi acum ar 
trebui să adoptăm noii indicatori. E nevoie de acest lucru, pentru a putea demara, din nou, 
procedura de achiziţii publice, căci cea anterioară a trebuit să o suspendăm. Mulţumesc 
frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Doreşte cineva să 
ia cuvântul? Dacă nu, vă rog să voteze Consiliul, dacă este sau nu de acord.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Vajna 
László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 325/2014. 
 „S-a adoptat. Domnul Guruianu doreşte să ia cuvântul.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Mulţumesc frumos. 
Scuze, nu m-am înscris la Diverse, a fost greşeala mea, deşi aveam hârtia pe masă. Vrem să 
vă informăm asupra unui lucru. Împreună cu colegii Vajna László şi Csatlós László, facem 
parte într-un Consiliu de Administraţie, referitor la Lacul de la Gară. Au fost mai multe 
runde de schimburi de scrisori între noi şi cel care are încheiat contractul. Din nefericire, 
nu a ajuns la niciun rezultat pozitiv, aşa că, recomandarea noastră faţă de consiliu, faţă de 
dumneavoastră, este că, având în vedere nerespectarea obligaţiilor din contractul de 
asociere în participaţiune între Consiliu şi SC Lasko Beverages SRL, noi vă propunem să 
reziliem contractul mai sus menţionat. Evident, asta merge direct către Direcţia Patrimoniu. 
Dacă aveţi alte nelămuriri, vă stăm la dispoziţie. Probabil, trebuie să urmeze circuitul firesc 
în Primărie, în aşa fel încât să avem un alt furnizor de servicii, acolo. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Domnul Zsigmond 
József doreşte să ia cuvântul.” 
 Domnul consilier ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mulţumesc pentru cuvânt. Aş 
dori să atrag atenţia asupra faptului că studenţii câştigători ai programului de burse adoptat 
în primăvară au venit să-şi prezinte lucrările pe care le-au şi depus, şi vă rog frumos, să 
mai rămâneţi, căci acest lucru se va întâmpla acum. Mulţumesc frumos.” 
 
 
 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. 
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