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PROCES – VERBAL 

 
 Încheiat azi, 13 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, Cserey Zoltán, Incze Alexandru, Joós Stefan 
Leontin, Kondor Ágota, Pârvan Rodica, Vargha Mihály-Béla.  
 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. 972/08.07.2015.  
 La şedinţă participă, conform legii: doamna Sztakics Éva-Judit și domnul 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 TISCHLER FERENC (lb.m.): „Salut cu respect 
colegii consilieri, doamnele consilier, reprezentanţii presei. Aş dori să întreb, în afară de 
cele 5 puncte de pe Ordinea de zi care apar în Invitaţie, mai doreşte cineva să facă 
propuneri? Doamna viceprimar Sztakics Éva.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Aş dori să propun încă un 
punct D1, pe Ordinea de zi, fiind vorba despre aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 
publice pe anul 2015.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă TISCHLER FERENC (lb.m.):  „Mulţumesc 
frumos. Alte observaţii, propuneri în legătură cu Ordinea de zi? Nu sunt, aşa că vă rog să 
votăm. Mă scuzaţi, Mădălin Guruianu.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN (lb.r.): „La Diverse. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă TISCHLER FERENC (lb.m.):  „Să votăm despre 
includerea, pe Ordinea de zi, a punctului D1. Cine este pentru? Vă rog să votăm.” 
 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. Mai doreşte cineva să se înscrie la Diverse? Nu. 
Mulţumesc. Trecem la punctul 1. Prezintă doamna viceprimar.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 129/2015 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 
de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Váradi József de la str. 
Horea, Cloşca şi Crişan”. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Salut cu drag colegii 
consilieri şi reprezentanţii presei. Aş dori să prezint punctele 1 şi 2 la un loc, căci sunt 
foarte asemănătoare. Deci, se referă la modificarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 
de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Váradi József de la str. 
Horea, Cloşca şi Crişan”, cât şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 
pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Tineretului”. În ambele cazuri, proiectantul 



 

 

a uitat să includă în documentaţii procentele achitate către Inspectoratul în Construcţii, 
motiv pentru care, acum se modifică aceste documentaţii. Dacă se adoptă, vom demara 
urgent procedurile de achiziţii publice pentru asfaltarea ambelor străzi. Mulţumesc 
frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă TISCHLER FERENC (lb.m.):  „Mulţumesc 
frumos. În legătură cu punctul 1 de pe Ordinea de zi, doreşte cineva să intervină? Are 
cineva observaţii? Dacă nu, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
195/2015. 
 „Mulţumim. S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL 2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 130/2015 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 
de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Tineretului”. Prezintă: 
Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Domnul preşedinte de şedinţă TISCHLER FERENC (lb.m.): „Punctul 2 a fost 
deja prezentat de doamna viceprimar. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
196/2015. 
 „Mulţumim. S-a adoptat. Trecem la punctul 3. O rog pe doamna viceprimar 
Sztakics Éva să-l prezinte.” 
 PUNCTUL 3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii 
“Reabilitare strada Vasile Goldiş”. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Vrem să reabilităm 930 
metri de pe strada Vasile Goldiş. Valoarea totală este de 450.929 euro. Dorim să realizăm 
această investiţie din bugetul local şi central.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă TISCHLER FERENC (lb.m.):  „Mulţumim frumos. 
În legătură cu acest punct de pe Ordinea de zi, are cineva întrebări? Observaţii? Dacă nu, 
vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
197/2015. 
 „Mulţumim. S-a adoptat în unanimitate. Punctul 4. Prezintă doamna viceprimar 
Sztakics Éva.” 
 PUNCTUL 4 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii 
„Reabilitare strada Lósy Schmidt Ede, între str. Cserey Jánosné şi str. Vânătorilor”. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Dorim să reabilităm strada 
Lósy Schmidt Ede, între str. Cserey Jánosné şi str. Vânătorilor, pe o distanţă de 83 metri. 
Este vorba despre lucrări de reabilitare trotuare, drum şi canalizare apă pluvială. Deoarece 
este vorba despre un tronson scurt, valoarea este de 25.973 euro.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă TISCHLER FERENC (lb.m.):  „Mulţumim frumos. 
În legătură cu acest punct de pe Ordinea de zi, are cineva întrebări? Propuneri? Deoarece 
nu este nimeni, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
198/2015. 
 „Mulţumim. S-a adoptat. Punctul D1 îl prezintă tot doamna viceprimar  Sztakics 
Éva Judit.” 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 



 

 

de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015.” Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Pentru a putea publica 
câteva posturi vacante de funcţionari publici, avem nevoie să aprobăm Planul de ocupare a 
funcţiilor publice. Vă rog să adoptaţi documentaţia propusă. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumim frumos. 
Are cineva observaţii, sau întrebări în legătură cu acest punct? Dacă nu, atunci vă rog să 
votăm.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
199/2015. 
 „Mulţumim frumos. A mai rămas un singur punct, Diverse. Dau cuvântul domnului 
consilier Mădălin Guruianu.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Mulţumesc frumos. 
Aşa cum am vorbit anterior şi cu colegii din Comisia de Tineret şi Sport, credem că ar fi 
necesar, şi aşteptăm un răspuns, eventual de la doamna secretar, dacă putem scădea în 
această vară preţurile la piscină, având în vedere că ştrandul cel mare, în fine, la piscina 
mare din ştrand nu are acces lumea, iar pentru adulţi, tariful a rămas la fel ca şi anul trecut. 
Propunerea noastră ar fi fost de 12 lei pentru adulţi şi 10 lei pentru programul de după-
amiază, iar restul să rămână neschimbat. Nu ştim dacă este posibil, sau cât de repede ar fi 
posibilă o asemenea modificare, în condiţiile în care am putea avea o şedinţă, din câte am 
înţeles, în scurt timp. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă TISCHLER FERENC (lb.r.): „Da. Între timp m-am 
interesat, şi eu, în principiu, am fost de acord în comisie, fiindcă firma cu care am semnat 
contractul, se pare că nu se ţine de cuvânt, şi trebuia să termine ştrandul deja undeva la 20 
iunie, după care a zis 15 iulie. După cum văd, lucrările văd că nu o să se termine nici până 
în august. Deci, nu se ţine de cuvânt. M-am interesat, şi răspunsul clar a fost şi de la 
doamna Sztakics, şi de la doamna Kulcsár, că trebuie să supunem transparenţei 
decizionale. Ceea ce înseamnă că ar trebui să afişăm pentru 30 de zile, după care să intre în 
plen, ceea ce înseamnă sfârşitul sezonului. Din păcate, nu avem posibilitatea. 

(lb.m.): Deoarece nu mai este nimeni cine doreşte să ia cuvântul, vă mulţumesc 
pentru prezenţă. O după-amiază plăcută!” 
 
 
 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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