
 

 

 
 
 
 
Nr. 13.531/2014 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 20 martie 2014, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 17 membri, 2 reprezentanţi ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi domnul 
Rápolti István – Coşeni, lipsind Czegő Zoltán, Jozsef Álmos – Zoltán, Magyarosi Imola - 
Piroska şi 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. 416/17.03.2014.  
 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 mass-media. 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF(lb.m.): „Salut cu respect pe 
toată lumea la şedinţa extraordinară de azi. Rog pe toţi cei prezenţi să-şi pornească 
aparatele de votare. Pe Ordinea de Zi a şedinţei de azi avem 5 puncte, plus punctul 
Diverse. Are cineva propuneri în legătură cu Ordinea de Zi? Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Aş dori să mă înscriu la 
Diverse, şi să revoc punctul 2 de pe Ordinea de Zi.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF(lb.m.): „Nemaifiind şi alte 
intervenţii sau propuneri, vă rog să votăm în legătură cu Ordinea de zi şedinţei de azi a 
Consiliului Local.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru,în unanimitate. 
 „Mulţumesc frumos. La Diverse, doreşte cineva să mai ia cuvântul? Domnul 
Cserey a semnalat că doreşte. Dacă nu mai este nimeni, să începem cu punctul 1.”  
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind sprijinirea bisericilor 
creştine din municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă : Antal Árpád-András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În 
fiecare an obişnuim să alocăm anumite sume de bani, pentru ajutor de încălzire, bisericilor 
creştine maghiare, cât şi bisericii ortodoxe. În acest an, dorim să alocăm în total suma de 
135.000 de lei, vorbim de sume de 5.000 – 10.000 de lei, căci este important petru noi ca 
celor care merg la biserică să nu le fie frig. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF(lb.m.): „Are cineva 
intervenţii sau întrebări? dacă nu are nimeni, vă rog să votăm în legătură cu punctul 1 de pe 
Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
75/2014. 
 „Mulţumim frumos.” 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 41/2014 privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a 
serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al municipiului Sfântu Gheorghe. 
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.  



 

 

 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Am dori 
să concesionăm adăpostul de câini de la Câmpul frumos, şi trebuie să rectificăm H.C.L. nr. 
41/2014 deoarece, că se modifică Anexa nr. 3 din Caietul de Sarcini din documentaţia de 
achiziţii publice. Deci, acesta este motivul pentru care trebuie să adoptăm încă o dată, acest 
proiect. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF(lb.m.): „Are cineva 
observaţii sau întrebări? Intervenţii? Dacă nu, vă rog să votăm în legătură cu proiectul de 
hotărâre de la punctul 3.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
76/2014. 
 „Mulţumim frumos.” 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 275/2009 privind aprobarea proiectului „Crearea şi modernizarea 
infrastructurii de agrement în Şugaş-Băi, Municipiul Sfântu Gheorghe, utilităţi publice-
private” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare. 
Prezintă: Sztakics Éva - Judit, viceprimar 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Se 
modifică amplasamentul traseului cu frânghii din parcul de agrement de la Şugaş Băi, căci 
o parte din copacii stabiliţi iniţial în proiect s-au uscat şi au fost tăiaţi, şi astfel am fost 
nevoiţi să alegem un alt traseu, cu alţi copaci sănătoşi. Această modificare nu generează 
cheltuieli suplimentare pentru proiect. Efectiv, am refăcut planurile traseului cu frânghii şi 
am solicitat desene noi. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF(lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Are cineva intervenţii, întrebări? Dacă nu, vă rog să votăm în legătură cu punctul 4 de pe 
Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
77/2014. 
 „Mulţumim frumos. Trecem la punctul 5.” 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind instituirea 
programului de burse pentru susţinerea studenţilor din anii terminali, cu domiciliul în 
municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Zsigmond József, consilier local. 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF(lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Consider că este foarte important ca studenţii care frecventează şcoli în alte oraşe, dar au 
domiciliul stabil în Sfântu Gheorghe să primească sprijin din partea oraşului, motiv pentru 
condiţia trecută în proiectul de hotărâre este aceea că pot solicita acest sprijin studenţii care 
ăşi scriu lucrarea de licenţă, de masterat sau doctorat în legătură cu oraşul. În proiectul de 
hotărâre este inclus şi sistemul de punctaj, şi regulamentul, ideea de bază fiind că elevii în 
an terminal pot primi această bursă pentru o perioadă de 3 luni. Cei care scriu lucrarea de 
licenţă în legătură cu oraşul beneficiază de 300 de lei/lună timp de 3 luni, masteranzii 500 
de lei/lună, timp de 3 luni, iar doctoranzii 1.000 de lei / lună, de asemenea pentru 3 luni. În 
acest an, termenul limită de depunere a solicitărilor ar fi 7 aprilie. Metodica este prezentată 
aici, şi mi-aş dori ca acest sprijin să fie valabil şi de acum înainte, în fiecare an. Motivul 
pentru care nu am prezentat acest proiect de hotărâre la şedinţa ordinară, deoarece am 
pierde o lună din cele 3 pe care le putem oferi, dar mi-aş dori ca la toamnă, înainte de 
anunţarea acestor burse, să se discute în comisii, şi să se dezbată într-o şedinţă ordinară. 
Mulţumesc frumos. Are cineva întrebări? Dau cuvântul domnului consilier Mădălin 
Guruianu.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Mulţumesc frumos. 
Da, felicitări colegului Zsigmond József pentru iniţiativă. Am o mică, foarte mică 



 

 

observaţie pe care am discutat-o şi înainte, dar oricum trebuie propusă în plen. La articolul 
7, punctul b, cred că la capitolul egalitate ar trebui să primeze punctul f, adică caracterul 
inovator, precum şi dacă cercetarea se referă la Municipiul Sfântu Gheorghe. Dacă şi 
colegul Zsigmond József este de acord, atunci putem să supunem la vot modificarea. În 
rest, felicitări!” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF(lb.m.): „Şi eu sunt de acord 
cu această modificare. Îi dau cuvântul domnului consilier Vajna László.” 
 Domnul consilier VAJNA LÁSZLÓ (lb.m): „Şi eu aş avea o intervenţie, o 
propunere. Şi anume, să stabilim un punctaj minim pe care trebuie să-l atingă aplicanţii, 
pentru a beneficia de aceste burse, căci aşa oricine se înscrie, nu există un sistem. Deci, 
există sumă care se poate oferi, şi aşa oricine poate obţine bursă, în funcţie de faptul că 
depune, sau nu solicitarea. Deci, să existe un punctaj minim care trebuie atins. Propunerea 
mea este să atingă 25 de puncte, şi peste acest punctaj, vor primi bursele în ordine 
descrescătoare a numărului de puncte obţinut.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF(lb.m.): „Alte intervenţii? Să 
votăm în legătură cu propunerea domnului consilier Guruianu, deci punctul „f” să fie cel 
decisiv în caz de egalitate, şi nu punctul „e”. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc. Cea de-a doua modificare....Domnul Guruianu.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Scuze. Nu vroiam să-l 
contrazic pe domnul Vajna, dar cred că totuşi, ne uităm la punctul „a”, unde acordăm 
puncte pentru media generală, s-ar putea 25 de puncte să le facă automat, dacă e în anul 3. 
Pentru că, nu cred că o să aibă media sub 8, ca să aibă sub 25 de puncte. Numai din medie 
îşi ia 25 de puncte. De asta spun, că e interesant dacă votăm această observaţie. Înţelegeţi 
ce spun acum? Practic, noi îi adunăm media la punctul „a”, şi dacă el are 8 în fiecare din 
primii 3 ani a făcut 24 de puncte numai din medie, fără să facă absolut nimic altceva.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF(lb.m.): „Deci, hotar superior 
nu există la punctaj, la fel ca la Bursele Sfântu Gheorghe, dacă elevul a participat la multe 
conferinţe sau are lucrări publicate, atunci nu există plafon. Sunt de acord. Atunci, dacă şi 
colegii sunt de acord, propun ca acest punctaj minim să fie de 40, iar după experienţa 
primului an, putem să propunem şi la toamnă să rectificăm. Deci, aşa ar suna: - cine 
doreşte să beneficieze de aceste burse, trebuie să atingă un punctaj minim de 40 de puncte, 
stabilit conform criteriilor de aplicare. Întrebări? Intervenţii, observaţii? Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Acum, vă rog să votăm în legătură cu întregul proiect de hotărâre de la punctul 5 
de pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
78/2014. 
 „Mulţumesc frumos. La Diverse s-a înscris la luarea cuvântului domnul consilier 
Cserey Zoltán – Mihály.” 
 
 DIVERSE: 
 Domnul consilier CSEREY ZOLTÁN – MIHÁLY (lb.m.): „Aş dori să vorbesc în 
legătură cu două probleme. Una din ele este de natură personală, iar cea de-a doua este o 
problemă comunitară. Încep cu prima. Aş dori să-mi exprim sincerele mulţumiri membrilor  
fracţiunii UDMR, domnului primar şi celor doi viceprimari pentru faptul că au venit la 
înmormântarea soţiei mele, şi au făcut ca acele momente grele să treacă mai uşor. Cred că 
fracţiunea UDMR, de când sunt şi eu membru, poate nu numai să sărbătorească împreună, 
sau să participe la evenimente sportive, ci poate oferi sprijin sufletesc în momentele în care 



 

 

unul dintre noi are probleme, probleme mari, şi acordă sprijin sufletesc prin condoleanţe, 
iar din punctul meu de vedere, acest lucru înseamnă enorm de mult. Încă o dată, adâncă 
recunoştinţă tuturor.  
Cea de-a doua problemă ar fi, dacă-mi aduc bine aminte, joia trecută, colegii, sau mai bine 
zis domnul Guruianu a dat citire unei luări de poziţii, în legătură cu sărbătorirea zilei de 15 
Martie, şi faptul că va veni din Ungaria o grupare extremistă, şi va deranja festivitatea. 
Acesta este esenţialul acestei luări de poziţii. Şi aşa cum a menţionat şi dumnealui, la fel a 
făcut şi cu ocazia festivităţilor de la 1 Decembrie, când gruparea extremistă de dreapta a 
încercat să provoace spriritele în centrul oraşului. Da, dar eu cred că este periculos şi 
inadmisibil acest mod de prezentare, căci arată ca şi cum cele două ar fi identice, şi de fapt, 
una din ele este un eveniment real, iar celălalt se referă doar la un eventual eveniment, care 
nici nu s-a întâmplat. Evenimentele s-au desfăşurat foarte frumos, nu au fost niciun fel de 
probleme, şi cred că declaraţiile de acest gen nu dau încredere mai mare, şi o mai bună 
înţelegere între români şi maghiari. Mai ales, şi trebuie să spunem acest lucru, că presa 
centrală şi conducerea centrală este din ce în ce mai vehementă în declaraţii antimaghiare, 
cu mesaje de jignire şi provocative, antimaghiare.  Pronunţarea cuvântului autonomie 
ajunge să fie ca o încălcare a Constituţiei, şi am mai putea enumera multe astfel de 
învinuiri. Eu cred că, cel puţin aici în Sfântu Gheorghe ar trebui să avem grijă cu astfel de 
declaraţii. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF(lb.m.): „Mădălin Guruianu.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Mulţumesc frumos. 
Evident, ca şi săptămâna trecută, de fapt acum pot să vorbesc în cunoştinţă de cauză, nu ca 
atunci când doar atrăgeam atenţia. Mă bucur foarte mult că nu au fost niciun fel de 
incidente, sper să nu se mai întâmple niciun fel de incidente.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „...Eu respect românii care se 
simt mândri de faptul că sunt români, dar mândria de a fi român să se manifeste de 1 
Decembrie şi nu de 15 Martie, şi invers. Maghiarii care se simt mândri că sunt maghiari, să 
nu-şi arate mândria de a fi maghiar pe 1 Decembrie, ci pe 15 Martie. Şi dacă se vor 
comporta cu toţii aşa, atunci o să fie pace şi linişte şi bunăstare, la noi în oraş. Vă 
mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF(lb.m.): „Mulţumesc 
frumos.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mai am o problemă, m-am 
înscris şi eu la Diverse.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF(lb.m.): „Continuă domnul 
primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Se pare că au pornit şi 
difuzoarele. Teatrul „Tamási Áron” a solicitat o declaraţie de intenţie din partea Consiliului 
Local, în legătură cu finanţarea Festivalului Reflex de anul viitor. Trebuie să arate aport 
propriu la anumite proiecte la care aplică, şi pentru acest lucru, au nevoie de această 
declaraţie de intenţie. Evident, în buget noi vom include acest lucru doar anul viitor. 
Rugămintea lor este să sprijinim organizarea Festivalului Internaţional de Teatru „Reflex” 
cu suma de 350.000 de lei. Pentru acest lucru, eu vă solicit acordul, pentru a putea semna o 
astfel de declaraţie de intenţie. Repet, acest lucru va fi inclus în bugetul de anul viitor. Cine 
este de acord, să voteze cu „da”. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF(lb.m.): „Mădălin Guruianu.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „A fost o problemă la 
traducere, exact la cifră.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „350.000 de lei.” 



 

 

 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF(lb.m.): „Alte intervenţii? 
Atunci, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc frumos. Vă doresc o după-amiază plăcută, tuturor.” 
 
 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 29 mai 2014. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                SECRETAR, 
            Zsigmond József                                                          Kulcsár Tünde  
 


