
 

 

 
 
 
 
Nr. 1.1316/2015 
 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 15 ianuarie 2015, 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 Bote Corina, Kondor Ágota. 
 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. 17/09.01.2015.  

La şedinţă participă, conform legii: domnul Antal Árpád-András, primarul 
municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Sztakics Éva-Judit şi 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 KELEMEN SZILÁRD-PÉTER (lb.m.): „Bună 
ziua! Salut cu mare drag pe toată lumea, la prima şedinţă extraordinară a anului 2015. Aş 
dori să întreb dacă are cineva, ceva de adăugat în legătură cu Ordinea de zi? Sunt două 
propuneri. Aş da cuvântul domnului primar Antal Árpád-András.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Doresc 
tuturor La Mulţi Ani! Doresc să mai propun 6 puncte pe Ordinea de zi. Sunt propuneri 
scurte, simple. Punctul D1, privind aprobarea cuantumului cotizaţiei aferente Municipiului 
Sfântu Gheorghe pentru anul 2015, în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Covasna.” Punctul D2, privind 
aprobarea achitării, din bugetul local, către Asociaţia „Vadon”, a cotizaţiei Municipiului 
Sfântu Gheorghe, pe anul 2015. Punctele de la D3 până la D6 sunt cu privire la aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) pentru obiectivul de investiţii 
„Modernizare Strada Kökényes, Grădinarilor, Rândunicii şi Vulturilor” din Sfântu 
Gheorghe. Totodată, rog Consiliul să dezbatem punctele D3, D4, D5 şi D6 înainte de 
punctul 1 de pe Ordinea de zi. Dar înainte de a trece mai departe, aş dori să vă spun că 
domnul senator Klárik László nu este un nou membru al Consiliului, ci participă la şedinţa 
noastră în calitate de senator. Bine aţi venit, domnule senator. Cu această ocazie salut şi 
reprezentanţii presei, şi musafirii. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KELEMEN SZILÁRD-PÉTER (lb.m.): 
„Următoarea propunere. Doamna viceprimar Sztakics Éva.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Şi eu, 
la rândul meu, salut cu mare drag pe toată lumea. Propunerea mea este în legătură cu 
dezbaterea a încă unui punct pe Ordinea de zi, D7. Acesta se referă la modificarea 
organigramei, în ceea ce priveşte personalul nedidactic din instituţiile de învăţământ, dacă 
sunteţi şi dumneavoastră de acord. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KELEMEN SZILÁRD-PÉTER (lb.m.): 
„Mulţumim frumos. Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, să votăm în legătură cu acestea. Le 
vom vota separat. Vă rog să votăm în legătură cu includerea, pe Ordinea de zi, a punctului 



 

 

D1.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 3 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Guruianu 
Mădălin-Doru, Incze Alexandru, Pârvan Rodica). 
 „Mulţumesc. Acum, să votăm în legătură cu includerea punctului D2 pe Ordinea de 
zi.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Următorul vot, în legătură cu includerea punctelor D3, D4, D5 şi D6, pe Ordinea 
de zi a şedinţei de azi.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Acum să votăm în legătură cu discutarea punctelor D3, D4, D5 şi D6 înainte de 
punctul 1.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc frumos. Iar acum, să votăm despre includerea pe Ordinea de zi a 
şedinţei, punctul D7.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc frumos. Aş dori să întreb, dacă la Diverse doreşte să se înscrie cineva? 
Mulţumesc. Vă rog să votăm în legătură cu întreaga Ordine de zi.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc frumos. În continuare, începem cu punctul D3. Va fi prezentat de 
domnul primar Antal Árpád-András.” 
 PUNCTUL D3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) pentru obiectivul de investiţii 
„Modernizare strada Kökényes, Municipiul Sfântu Gheorghe”. Prezintă: Antal Árpád-
András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Începem 
cu punctul D3. Acesta se referă la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de pe 
strada Kökényes. Conform planurilor, valoarea estimată este de 1.816.431 lei, fără TVA, 
sumă care se va mai modifica după procedura de achiziţii publice, dar cam aceasta este 
valoarea lucrărilor de reabilitare a străzii. Investiţiile în legătură cu care votăm acum, sunt 
cele pe care dorim să le demarăm anul acesta. Nu neapărat toate sunt de aşa natură, încât le 
vom şi putea realiza. O parte din ele le vom realiza anul acesta, iar cealaltă parte a 
lucrărilor vor fi finalizate anul acesta şi/sau anul viitor. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KELEMEN SZILÁRD-PÉTER (lb.m.): 
„Mulţumim frumos. Are cineva observaţii în legătură cu acest punct? Nu are nimeni. 
Mulţumesc. Atunci, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere (Bálint Iosif), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 1/2015. 
 „Proiectul a fost adoptat.Urmează punctul D4.” 
 PUNCTUL D4 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) pentru obiectivul de investiţii 
„Modernizare strada Grădinarilor, Municipiul Sfântu Gheorghe”. Prezintă: Antal Árpád-
András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Acesta 
se referă la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de pe strada Grădinarilor. 
Valoarea estimată a lucrărilor este de 502.571 lei, fără TVA. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KELEMEN SZILÁRD-PÉTER (lb.m.): 
„Mulţumim frumos. Are cineva observaţii în legătură cu acest punct? Nu are nimeni. 
Mulţumesc. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere (Bálint Iosif), HOTĂRÂREA 



 

 

NUMĂRUL 2/2015. 
 „Mulţumesc frumos.Urmează punctul D5. Îi dau cuvântul domnului primar Antal 
Árpád-András.” 
 PUNCTUL D5 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) pentru obiectivul de investiţii 
„Modernizare Strada Rândunicii, Municipiul Sfântu Gheorghe”. Prezintă: Antal Árpád-
András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Acest 
punct de pe Ordinea de zi se referă la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
pe Strada Rândunicii. Valoarea estimată a lucrărilor este de 427.795 lei, fără TVA. 
Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KELEMEN SZILÁRD-PÉTER (lb.m.): 
„Mulţumim frumos. Doreşte cineva să intervină la acest punct? Dacă nu doreşte nimeni, vă 
rog să votăm în legătură cu punctul D5.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere (Bálint Iosif), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 3/2015. 
 „Mulţumesc frumos.S-a adoptat.Urmează punctul D6. Are cuvântul domnul primar 
Antal Árpád.” 
 PUNCTUL D6 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) pentru obiectivul de investiţii 
„Modernizare strada Vulturilor, Municipiul Sfântu Gheorghe”. Prezintă: Antal Árpád-
András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Acest 
punct se referă la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de pe strada Vulturilor. 
Valoarea estimată a lucrărilor este de 838.927 lei, fără TVA. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KELEMEN SZILÁRD-PÉTER (lb.m.): 
„Mulţumim frumos. Doreşte cineva să intervină? Dacă nu doreşte nimeni, vă rog să votăm 
în legătură cu punctul D6.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, şi 1 abţinere (Bálint Iosif), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 4/2015. 
 „Hotărârea a fost adoptată. Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL 1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în 
anul 2015 a excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 
aferent anului 2014. Prezintă: Antal Árpád-András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. La 
sfârşitul anului trecut, în bugetul local ne-a rămas necheltuită suma de 4.244.950 lei. Azi 
am dori să adoptăm utilizarea acestei sume, pentru demararea unor obiective de investiţii şi 
a unor proceduri de achiziţii publice. Bugetul pe anul 2015 al oraşului îl vom adopta 
probabil undeva la sfârşitul lunii februarie, şi ar fi păcat să aşteptăm până atunci, căci în 
conformitate cu acest proiect de hotărâre, am putea începe procedura de achiziţii publice 
pentru reabilitarea a opt străzi. În celelalte 23 de cazuri, vorbim despre demararea 
achiziţiilor publice pentru faza de documentare străzi, trotuare, spaţii dintre blocuri, 
parcări, străduţe. De asemenea, iniţiem achiziţionarea a 30 de autotame noi pentru parcări, 
cât şi achiziţionarea a 6 suporturi outdoor pentru reclame. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KELEMEN SZILÁRD-PÉTER (lb.m.): „Doreşte 
cineva să intervină la acest punct? Domnul consilier Guruianu Mădălin-Doru. Poftiţi, 
domnule consilier.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Mulţumesc frumos. 
Puteţi să ne spuneţi puţin mai specific cu avizierele acestea publicitare? Bănuiesc că 



 

 

automatele de parcare sunt şi de înlocuit unele, eventual de adus unele noi, dar avizierul 
publicitar...sunt 6 bucăţi.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Da. În ceea ce priveşte 
automatele de parcare, extindem acele parcări în municipiul Sfântu Gheorghe unde 
parcarea va fi cu plată. Vă dau câteva exemple: pe strada Gábor Áron, pe strada Oltului, pe 
strada Ciucului, deci practic, în acest moment, sunt zone unde la zece metri..., lângă o zonă 
unde parcarea este cu plată, există zone unde se poate parca gratuit, şi evident, pe cât 
posibil, locuitorii aleg parcările unde nu trebuie să plătească. În ceea ce priveşte avizierele 
publicitare. Vorbim despre un tip de avizier, aşa cum am avut cândva în oraş, acelea din 
beton. Noi, în maghiară, le spunem „gomba”, ciupercă. Acestea, însă, sunt foarte elegante, 
luminate din interior, şi făcute pe mărimea planşelor standard, planşelor de publicitate 
standard. Deci, nu se poate lipi peste, ci doar sub. Pentru că, tocmai era problema pe acelea 
vechi, că se tot lipeau, şi nu era ordine niciodată. Deci, practic, noi considerăm că am avea 
nevoie de 15 bucăţi, în oraş. Acum pornim cu 6, să vedem cum funcţionează, şi după aceea 
vom extinde, dacă se poate, la 15. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KELEMEN SZILÁRD-PÉTER (lb.m.): „Alte 
intervenţii la acest punct de pe Ordinea de zi? Dacă nu mai este nimeni, vă rog să votăm în 
legătură cu acesta.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
5/2015. 
 „Hotărârea a fost adoptată. Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL 2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind trecerea din 
domeniul public în domeniul privat al Municipiului Sfântu Gheorghe a clădirii fostei 
Grădiniţe cu program normal Câmpul Frumos, pentru scoaterea din funcţiune în vederea 
valorificării prin casare. Prezintă: Antal Árpád-András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Grădiniţa de la Câmpul Frumos nu mai funcţionează de foarte multă vreme, iar imobilul se 
află într-o stare deplorabilă, trebuie demolat. Pentru a putea fi demolată clădirea, trebuie 
trecută din domeniul public în domeniul privat al municipiului. Deci, scopul este să 
demolăm clădirea, şi asta va şi urma. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KELEMEN SZILÁRD-PÉTER (lb.m.): „Doreşte 
cineva să intervină? Dacă nu este nimeni, să votăm în legătură cu punctul acesta de pe 
Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (Váncsa Albert), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 6/2015. 
 „Hotărârea a fost adoptată. Mulţumesc frumos. Trecem la punctul 3 de pe Ordinea 
de zi. Prezintă domnul primar.” 
 PUNCTUL 3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind acordarea normei de 
hrană poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei locale al municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
Antal Árpád-András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. De ani 
de zile vorbim despre cât de nedrept este, şi cât de nedemn este faptul că salariul 
poliţiştilor locali este mult mai mic decât cel al poliţiştilor de la stat. În unele cazuri este la 
jumătate, în alte cazuri, la o treime. La sfârşitul anului trecut, printr-o Ordonanţă de 
Urgenţă Guvernamentală, prin O.U.G nr. 65/2014, Guvernul asigură posibilitatea de a da şi 
polişiştilor locali aşa numită normă de hrană. Despre aceasta mi-aş dori să votăm azi, 
pentru a mai scădea această diferenţă dintre salariile poliţiştilor locali şi ale poliţiştilor 
aflaţi în subordinea statului. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KELEMEN SZILÁRD-PÉTER (lb.m.): 



 

 

„Mulţumesc frumos. Doreşte cineva să intervină la acest punct? Dacă nu, vă rog să votăm 
în legătură cu punctul 3 de pe Ordinea de zi.”  
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (Czegő Zoltán), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 7/2015. 
 „Hotărârea a fost adoptată. Mulţumesc frumos. Urmează punctul D1.” 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
cuantumului cotizaţiei aferente Municipiului Sfântu Gheorghe pentru anul 2015, în cadrul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în 
Judeţul Covasna.” Prezintă: Antal Árpád-András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Cotizaţia Municipiului în 
cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Management al 
Deşeurilor în Judeţul Covasna.”, pe anul 2015 ar fi de 80.000 lei. Anul trecut, aceasta a fost 
de 60.000 lei, acum avem o majorare a cotizaţiei cu 20.000 lei. Au început investiţiile la 
închiderea locaţiei de depozitare a deşeurilor. Dacă totul se petrece în conformitate cu 
scenariul propus, atunci, până la sfârşitul anului, vom putea închide complet centrul de 
depozitare al deşeurilor din Sfântu Gheorghe. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KELEMEN SZILÁRD-PÉTER (lb.m.): 
„Mulţumesc frumos. Doreşte cineva să ia cuvântul la acest punct? Dacă nu este nimeni, vă 
rog frumos să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
8/2015. 
 „Am sprijinit acest proiect de hotărâre.” 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea achitării, 
din bugetul local, către Asociaţia „Vadon”, a cotizaţiei Municipiului Sfântu Gheorghe, pe 
anul 2015. Prezintă: Antal Árpád-András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. La fel ca 
şi anul trecut, şi anul acesta, cotizaţia Municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia „Vadon” 
este de 481.000 lei. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KELEMEN SZILÁRD-PÉTER (lb.m.): 
„Mulţumesc frumos. Doreşte cineva să intervină la acest punct? Dacă nu este nimeni, vă 
rog frumos să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere (Váncsa Albert), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 9/2015. 
 „Am sprijinit acest proiect de hotărâre.” 
 PUNCTUL D7 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
numărului posturilor nedidactice aferente instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat 
din municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Nu 
demult am aprobat numărul posturilor nedidactice aferente instituţiilor de învăţământ. Ne 
aflăm în faţa unei situaţii, în care trebuie să facem nişte pai importanţi. În orice caz, va fi o 
situaţie foarte nefavorabilă Colegiului Reformat, faptul că imobilul va ajunge înapoi în 
proprietatea oraşului. În proprietatea statului, dar în administrarea oraşului. Până la data de 
1 februarie, Biserica Reformată a angajat o persoană la bucătărie. Deci, personalul de la 
bucătărie nu a fost suficient. Acolo mănâncă 330 de copii. Pur şi simplu, dacă nu facem 
acolo o modificare, devine imposibil ca cei 330 de copii să poată mânca acolo, motiv 
pentru care reprezentanţii Bisericii şi directorul şcolii m-au căutat, azi. Şi am găsit o 
situaţie de compromis – putem lua un post neocupat, la Váradi sunt două posturi vacante. 
Am vorbit cu domnul director. Luăm un post vacant de acolo şi-l dăm Colegiului Reformat 
pentru a putea fi ocupat, pentru ca bucătăria să poată funcţiona fără probleme. Acesta este 



 

 

motivul pentru care solicit, atât de urgent, această modificare. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KELEMEN SZILÁRD-PÉTER (lb.m.): 
„Mulţumesc frumos. Are cineva observaţii în legătură cu punctul D7? Dacă nu, vă rog să 
votăm şi despre acesta.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
10/2015. 
 „Mulţumesc, că aţi fost prezenţi. La Diverse, nu s-a înscris nimeni. Şedinţa a durat 
14 minute şi 28 de secunde. Toate cele bune, vă doresc serviciu uşor în continuare. 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 26 martie 2015. 
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