
 

 

 
 
 
 
Nr. 37.783/2015 
 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 8 iulie 2015, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 14 membri, 2 reprezentanţi ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi domnul 
Rápolti István – Coşeni, lipsind Bote Corina, Czegő Zoltán, Joós Stefan-Leontin, Kondor 
Ágota, Tischler Ferenc, Vargha Mihály-Béla, 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. 964/03.07.2015.  
 La şedinţă participă, conform legii: doamna Sztakics Éva Judit, viceprimar al 
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.): „Salut cu drag pe toată 
lumea, la cea de-a doua ședinșă extraordinară a lunii iulie. ședinșa de azi are pe 
Ordinea de zi 6 puncte, iar cu Diverse, 7. Are cineva, ceva de adăugat în legătură cu 
Ordinea de zi? Doamna viceprimar, Sztakics Éva.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Salut cu drag membrii 
consiliului, şi reprezentanţii presei. Este vară, de aceea ar fi timpul potrivit pentru 
reabilitarea unor străzi, şi acesta este şi motivul pentru care am convocat această şedinţă 
extraordinară, pentru a aproba documentaţiile de avizare a unor lucrări, pentru a putea 
demara procedura de achiziţii publice. Din păcate, se pare că în ultimul timp, constructorii 
şi proiectanţii nu prea respectă termenele limită, iar din această cauză, suntem obligaţi să 
revocăm de pe Ordinea de zi punctele 1, 2, 3 şi 4, căci nu a fost realizată documentaţia, la 
timp. Doresc să menţionez că acestea sunt străzile pe care, în cursul verii, am fi dorit să 
realizăm lucrări: strada Váradi József – partea superioară, Aleea Tineretului, Vasile Goldiş, 
Lósy Schmidt Ede. Când vom primi documentaţiile, cu siguranţă vom convoca o nouă 
şedinţă. Deci, pe Ordinea de zi a şedinţei de azi rămân punctele 5 şi 6, şi am mai dori să 
propun 3 puncte D. D1, cu privire la rectificarea bugetului SepsiSport. D2, modificarea 
unei liste de investiţii cu BERD, D3, cu privire la încheierea contractului încheiat cu Sepsi 
SIC. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumim frumos. 
Doreşte cineva să ia cuvântul la Diverse? Dacă nu, atunci vă rog să votăm în legătură cu 
includerea punctului D1 pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc frumos. S-a aprobat. Să votăm în legătură cu includerea punctului D2, 
pe Ordinea de Zi.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate. 
 „S-a aprobat. Punctul D3.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Acum, vă rog să votăm în legătură cu întreaga Ordine de zi.” 



 

 

 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Ordinea de zi a fost adoptată. Deoarece punctele 1, 2, 3 şi 4 au fost revocate de pe 
Ordinea de zi, începem cu punctul 5.” 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii 
„Reabilitare stradă şi trotuar pe strada Stadionului”. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Documentaţia pentru 
renovarea străzii Stadionului a fost elaborată. Valoarea estimată a acestei lucrări este 
598.165 euro. Această sumă acoperă reabilitarea trotuarului şi a drumului pe o distanţă de 
736 metri. Dorim să realizăm această investiţie din bugetul local şi central. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Doreşte cineva să 
intervină? Ceva de adăugat? Dacă nu, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
190/2015. 
 „Mulţumim. S-a adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 6, pe care-l prezintă 
doamna viceprimar.” 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii 
„Reabilitare strada 1 Decembrie 1918”. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Dorim să reabilităm strada 
1 Decembrie, de la intersecţia cu Bdul Gen. Grigore Bălan până la pod, pe o lungime de 
607 metri. Valoarea estimată a acestei lucrări ar fi de 444.565 euro.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumim frumos. 
Doreşte cineva să intervină? Dacă nu, atunci vă rog să votăm în legătură cu punctul 6 de pe 
Ordinea de Zi.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
191/2015. 
 „Mulţumim. S-a adoptat. Trecem la punctul D1. O rog pe doamna viceprimar 
Sztakics Éva să-l prezinte.” 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. SEPSISPORT S.R.L. Sfântu Gheorghe, pe anul 
2015. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Am avansat mai greu cu 
predarea acelor aşezăminte pe care ar trebui să le administreze SepsiSport. Acum, vor 
realiza un studiu de conformitate, care va pregăti activitatea societăţii. Astfel, deoarece nu 
am reuşit să predăm anumite aşezăminte, suntem nevoiţi să operăm anumite rectificări 
bugetare, la propunerea lui Godra Árpád. Aceste modoficări constau în faptul că, în buget 
vor apărea doar cheltuielile salariale şi cele pentru realizarea studiului mai sus menţionat, 
căci alte activităţi, în prezent, nu are societatea.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumim frumos. 
Doreşte cineva să intervină? Are cineva întrebări? Dacă nu, atunci vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
192/2015. 
 „Mulţumim. S-a adoptat în unanimitate. Punctul D2.” 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind completarea listei 
de investiţii finanţate din lista de finanţare rambursabilă externă contractată de la Banca 
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD cu contractul de credit nr. 
40634/2010. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  



 

 

 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Conform contractului 
încheiat în 2010 cu BERD, am preconizat reabilitarea unor străzi. Dintre acestea, câteva s-
au finalizat, am renunţat la câteva, sau le-am reabilitat din alte surse de finanţare, iar acum 
a rămas o sumă pe care ar trebui să o acoperim, pentru ca întreaga valoare a creditului care 
este de 12 milioane de euro, să nu se modifice. Propunem includerea următoarelor 3 străzi: 
strada Jókai Mór, strada Soarelui şi strada Trandafirilor, în locul celor la care am renunţat. 
Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumim frumos. Are 
cineva observaţii sau întrebări? Ceva de adăugat? Dacă nu este nimeni, acum să votăm 
despre punctul D2.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru şi 1 abţinere (Bálint Iosif), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 193/2015. 
 „Mulţumim. S-a adoptat. Trecem la D3. O invit pe doamna viceprimar să prezinte 
acest punct.” 
 PUNCTUL D3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rezilierea 
Contractuuli de finanţare nr. 18.969/316/01.04.2015 încheiat între Municipiul Sfântu 
Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna prin 
Consiliul Judeţean Covasna şi Asociaţia Club Sportiv „SEPSI SIC”. Prezintă: Sztakics 
Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Din nou, suntem nevoiţi să 
modificăm contractul de finanţare cu SepsiSic. Nu demult, mai exact la 1 aprilie am 
încheiat cu ei acest contract de finanţare. După 1 aprilie s-a modificat legea. Ei au trimis 
înapoi suma deja alocată, motiv pentru care reziliem contractul, iar în continuare, vom plăti 
cotizaţie către Sepsi Sic, ca totul să fie în conformitate cu legea actuală.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Dacă nu sunt intervenţii, 
să votăm în legătură cu acest punct. Domnul consilier Miklós Zoltán.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Aş dori să anunţ Consiliul că, la 
acest punct de pe Ordinea de zi, nu voi participa la vot. Mulţumesc. ” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Dacă nu sunt şi alte 
intervenţii, să votăm.” 
 Se votează cu 12 voturi pentru, 1 abţinere (Pârvan Rodica), 1 consilier nu a 
participat la vot (Miklós Zoltán), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 194/2015. 
 Domnul preşedinte de şedinţă VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Dacă nu doreşte nimeni să ia cuvântu la Diverse, declarăm şedinţa încheiată. Mulţumim 
pentru participare.” 
 
 
 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 30 septembrie 2015. 
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