
 

 

 
 
 
 
 
Nr. 1.642/2014 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 16 ianuarie 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 consilierii Magyarósi Imola-Piroska, Profiroiu 
Marilena şi Tischler Ferenc. 
 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. 9/13.01.2014. 
 La şedinţă participă, conform legii: dl. Antal Árpád-András, primarul municipiului 
Sfântu Gheorghe, d-na Sztakics Éva–Judit, viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, d-
na Kulcsár Tünde – secretarul municipiului Sfântu Gheorghe.  
 În sală sunt prezenţi reprezentanţi mass-media. 

Domnul preşedinte de şedinţă VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Bună ziua. Vă rog să 
porniţi microfoanele, aparatele de votare. Salut cu drag pe toată lumea, la prima şedinţă din 
anul 2014 a Consiliului Local. Totodată, aş dori să urez tuturor un an plin de realizări şi un 
an nou fericit. Pe ordinea de zi a şedinţei de azi figurează două puncte pe Ordinea de zi. 
Are cineva observaţii în legătură cu aceasta? Doamna Sztakics Éva.” 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. De pe 
Ordinea de zi a şedinţei de azi aş dori să revoc ambele puncte, ambele proiecte de hotărâre 
care figurau pe invitaţia anterioară. Doresc să şi motivez decizia. Primul proiect de 
hotărâre se referea la aprobarea reţelei şcolare. Deoarece termenul a fost 17, am stabilit 
şedinţa pentru azi. De altfel, acest termen s-a mai prelungit cu 3 săptămâni, motiv pentru 
care considerăm că nu este justificat să ne grăbim, căci în cele 3 săptămâni se mai pot 
întâmpla anumite lucruri care să schimbe planurile noastre iniţiale. Deci, avem proiectul de 
hotărâre. Dacă vor interveni anumite legi de modificare, atunci şi noi, evident, vom face 
modificări în propunerile noastre şi vom adopta, la o şedinţă ulterioară, reţeaua şcolară pe 
anul şcolar 2014 – 2015. Cel de-al doilea punct este propunerea domnului viceprimar, iar 
din motive de boală nu s-a putut pregăti, aşa că aş revoca şi acest punct de pe Ordinea de 
zi. De altfel, dacă tot există invitaţia, aş dori să propun un punct D1 pe Ordinea de zi a 
şedinţei de azi. Probabil au primit doamnele şi domnii consilieri, a fost postat pe internet. 
Este vorba despre o documentaţie care se referă la indicatorii tehnici şi economici pentru 
reabilitarea unor străzi, deci noi avem un contract amplu cu Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru reabilitarea a 30 de străzi, şi aici au intervenit anumite 
modificări. Dacă sunteţi de acord cu includerea acestui punct pe Ordinea de zi, voi 
prezenta mai amănunţit acest proiect de hotărâre.” 

Domnul preşedinte de şedinţă VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Vă rog să votăm în 
legătură cu includerea pe Ordinea de zi a punctului D1.” 

Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 



 

 

„S-a aprobat. Doreşte cineva la Diverse? Domnul Mădălin Guruianu. Acum, vă rog 
să votăm despre întreaga Ordine de zi a şedinţei de azi a Consiliului Local.” 

Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „S-a adoptat. O rog pe doamna viceprimar Sztakics Éva, să prezinte proiectul de 

hotărâre de la punctul D1.” 
PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentaţiilor tehnico – economice, faza P.T., a unor obiective de investiţii din 
Municipiul Sfântu Gheorghe, finanţate din contractul de finanţare încheiat între Municipiul 
Sfântu Gheorghe şi BERD 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aşa 
cum am amintit deja, este vorba despre un contract cadru care cuprinde 30 de străzi. 
Conform legislaţiei în vigoare, în cazul în care renunţăm la anumite lucrări la unele străzi, 
nu avem nevoie de hotărâre, acest lucru se poate întâmpla cu o simplă renunţare. Orice alte 
lucrări care intervin pe parcurs, nu pot fi plătite, deci nu putem să le acceptăm până nu se 
naşte o decizie a Consiliului Local, în legătură cu acestea. Deci, valoarea totală inclusă în 
contractul cadru, pentru cele 30 de străzi nu se modifică, dar în cazul a şapte străzi au 
intervenit anumite propuneri de modificare. Avem şi minus-uri, dar acelea nu trebuie 
aprobate. Aş dori să vă enumăr: pentru strada Nicolae Colan am avut realizat studiul de 
fezabilitate. Între timp, după ce s-a realizat şi documentaţia de execuţie, s-a propus să fie 
incluse şi lucrările de modernizare a reţelei de canalizare. Deci, canalizarea a devenit o 
lucrare în plus la strada Nicolae Colan, motiv pentru care a trebuit planificată şi ulterior 
realizată o nouă fundaţie străzii. Pe strada Vasile Goldiş, iluminatul a fost planificat doar 
până la colţul străzii. Ar fi fost inutil să ne oprim acolo, deci propune în plus şi realizarea 
reţelei de iluminat public şi pe acea porţiune din curbă. O altă lucrare în plus este cea a 
amenajării locurilor de parcare dintre blocurile de pe strada Podului. De asemenea, avem şi 
realizarea iluminatului parcării din strada Romulus Cioflec. Pe strada Székely György 
(fosta stradă 1 Mai), avem lucrări la reţeaua de canalizare, deci nutip de fundament al 
străzii. În spatele blocului din strada Căminului a fost necesară construirea unui perete de 
sprijin, ceea ce a generat cheltuieli suplimentare. Pe strada Gyárfás Jenő, de lângă streada 
Oltului, deci acea mică stradă înfundată, am considerat motivat să includem în lucrări şi 
realizarea intrărilor la acele cabinete medicale de vis-a-vis. Deci, acestea ar fi modificările 
incluse la lucrările existente. Menţionez încă o dată, faptul că valoarea per total nu se 
modifică.” 

Domnul preşedinte de şedinţă VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Are 
cineva observaţii în legătură cu acest punct de pe Ordinea de zi? Nu are nimeni, atunci să 
votăm în legătură cu acest proiect de hotărâre.”  

Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
1/2014. 

„S-a adoptat. Trecem la Diverse. Domnul Mădălin Guruianu, vă rog.” 
 
DIVERSE: 
Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Mulţumesc frumos. 

Eu vreau doar să profit de ocazie şi să spun că mai sunt 3 săptămâni, dacă tot am primit 
acest termen de la Minister, dar sunt convins că, în această perioadă, trebuie neapărat, dar 
neapărat, să existe nişte dezbateri publice cu cadrele didactice de acolo, probabil cu 
conducerile şcolilor din Sfântu Gheorghe, pentru că, eu unu am participat la o singură 
discuţie cu domnul primar, cu colegele consilieri şi cu domnul deputat şi domnul prefect, 
dar mi se pare insuficient pentru a avea un vot responsabil, chiar şi peste 3 săptămâni, când 



 

 

se va cere. Acesta este punctul meu de vedere, dar sunt sigur că ceilalţi domni de aici de 
faţă poate ştiu, poate nu ştiu care este situaţia cu şcolile, dar nu e ceea ce apare în presă. Mi 
s-a părut deranjant şi ceea ce a apărut la sfârşitul anului trecut, când a fost o intervenţie, hai 
să spunem a politicului. De data aceasta nu a mai fost a politicului, a fost poate a stării 
civile, dar mie mi se pare că, în continuare să transmiteţi mesaje deformante, sau cel puţin 
foarte departe de ceea ce noi am discutat, cum spuneam, la singura întâlnire. Cred că este 
responsabilitatea factorilor importanţi pentru acest subiect, de a provoca aceste dezbateri, 
în aşa fel încât votul nostru să fie responsabil şi, cu totul şi cu totul justificat, în funcţie de 
situaţia care există acum în Sfântu Gheorghe. Mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Mai 
doreşte cineva să ia cuvântul? Nu doreşte nimeni. Mulţumesc frumos că aţi venit la această 
şedinţă şi ne întâlnim la sfârşitul lunii ianuarie. 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 ordinare a Consiliului Local din data de 27 februarie 2014. 
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