
 

 

 
 
 
 
Nr. 58.784/2015 
 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 19 octombrie 2015, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 13 membri, 2 reprezentanţi ai 
satelor aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi 
domnul Rápolti István – Coşeni, lipsind Bote Corina, Guruianu Mădălin-Doru, Incze 
Alexandru, Joós Stefan-Leontin, Kelemen Szilárd-Péter, Kondor Ágota, Vajna László, 
Váncsa Albert.   
 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. 1.448/16.10.2015.  
 La şedinţă participă, conform legii: domnul Antal Árpád-András, primarul 
municipiului Sfântu Gheorghe, 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 ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Salut cu drag pe 
toată lumea, la şedinţa extraordinară de azi, 19 octombrie. Rog, ca cei prezenţi, să-şi 
pornească aparatele de vot. Aş dori să întreb, dacă are cineva, ceva de adăugat în legătură 
cu Ordinea de Zi? Doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Aş dori să propun un 
punct D1, pe Ordinea de zi a şedinţei de azi. Este vorba despre aprobarea documentaţiei 
pentru reabilitarea acoperişului Liceului ”Székely Mikó”. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Alte intervenţii? Vă rog să votăm în legătură cu includerea punctului D1 pe 
Ordinea de zi. Vă rog.” 
 Se votează cu 12 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Czegő 
Zoltán). 
 „Mulţumesc. Acum, să votăm despre întreaga Ordine de zi.” 
 Se votează cu 12 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Czegő 
Zoltán). 
 „Mulţumesc frumos. Doreşte cineva să se înscrie la Diverse? Dacă nu este nimeni, 
atunci trecem la punctul 1 de pe Ordinea de zi. Prezintă domnul viceprimar Tischler 
Ferenc.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015. Prezintă: Tischler Ferenc, 
viceprimar.  
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. La 
Capitolul Venituri, avem o majorare bugetară cu 910.000 lei. Veniturile din valorificarea 
lemnului sunt de 33.000 lei, iar din prestări servicii, avem 977.000 lei. La capitolul 
cheltuieli, avem documentaţii de avizare pentru lucrări de reabilitare la două instituţii de 
învăţământ, pentru care, pe urmă, am dori să aplicăm cu proiecte. De asemenea, mai avem 



 

 

la Şcoala Ady Endre, unde s-a stricat cazanul, şi am dori să-l schimbăm. Pentru plata 
serviciilor de salubrizare am alocat suma de 597.660 lei. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Are cineva 
întrebări, păreri? Dacă nu are nimeni, vă rog să votăm. Mă scuzaţi, doamna consilier 
Rodica Pârvan.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Mulţumesc. Am înţeles că au fost 
depuse săptămâna trecută, la începutul săptămânii, o serie de cereri de la Biserica Buna 
Vestire, de acolo de pe malul Oltului, tot aşa, rectificare de buget. Nu cred că nu a ajuns la 
dumneavoastră. Ce s-a întâmplat cu ele, dacă ştiţi? S-au depus pe ziua de marţi, adică 
mâine este deja o săptămână. Cât durează ca să urce scările, oare, hârtiile acestea? Vă rog 
să consemnaţi în procesul-verbal.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Domnul 
viceprimar Tischler Ferenc.” 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Probabil, aceste hârtii au 
ajuns. Trebuie să spunem totuşi, că nu singure urcă pe trepte, ci colegii le aduc. Asemenea 
cereri au sosit de la mai multe parohii. În viitorul apropiat, evident, aceste cereri vor ajunge 
pe Ordinea de zi, aceste cereri de sprijin.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Alte intervenţii? 
Dacă nu sunt, să votăm.” 
 Se votează cu 12 voturi pentru, lipsind de la vot Czegő Zoltán, HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 272/2015. 
 „Mulţumesc. Urmează punctul 2 de pe Ordinea de zi. Prezintă domnul viceprimar 
Tischler Ferenc” 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
participării Municipiului Sfântu Gheorghe, în asociere cu URBAN - LOCATO S.R.L. 
Sfântu Gheorghe, la constituirea SEPSI REKREATÍV S.A. Prezintă: Tischler Ferenc, 
viceprimar.  
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În 
ultimul timp, am mai vorbit despre asta, şi am adoptat hotărâri premergătoare. Constituim 
SEPSI REKREATÍV S.A. În acelaşi timp, am demarat procedurile de reorganizare, şi 
pentru creşterea calităţii serviciilor şi îmbunătăţirea serviciilor financiare, reorganiză, 
centrul de recreere şi sport. Constituim, împreună cu Urban-Locato, această societate pe 
acţiuni, şi acele facilităţi care nu sunt blocate de vreun proiect, le predăm Societăţii 
Rekreatív, fiind preluaţi şi angajaţii, având în vedere, binen-ţeles, salarizarea şi posturile 
actuale. Vă rog să sprijiniţi acest proiect. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mulţumesc. În 
această societate pe acţiuni, municipalitatea numeşte 5 persoane. A ajuns şi la 
dumneavoastră materialul, trebuie să votăm pe rând, cu vot secret, despre fiecare 
propunere. După aceea, trebuie să numim 3 consilieri, pe care-i vom vota tot cu vot secret. 
Prima persoană este Godra Árpád. Vot secret.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, în unanimitate. 
 „S-a aprobat. Următoarea persoană este Szász Lóránt. Vot secret.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Tóth Birtan Csaba.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, în unanimitate. 
 „În unanimitate de voturi. Bodor Lóránt.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc. Székely Róbert.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, în unanimitate. 



 

 

 „Mulţumesc. Cele cinci persoane s-au votat. Acum, vă rog să faceţi propuneri. 
Domnul viceprimar.” 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aş dori 
să-i propun pe domnii consilieri Debreczeni László şi Bálint József, în această societate.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Domnul consilier 
Miklós Zoltán.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Eu aş dori să-l propun pe domnul 
viceprimar Tischler Ferenc. Oricum, în cadrul instituţiei el este responsabil de acest gen de 
munci, el le coordonează. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Alte propuneri? 
Deoarece nu sunt, vă rog să votăm, pe rând, cu vot secret. Debreczeni László.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Domnul consilier Bálint Iosif.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Domnul viceprimar Tischler Ferenc.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, în unanimitate. 
 „S-a aprobat în unanimitate. Acum, să votăm despre întregul Proiect de Hotărâre.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
273/2015. 
 „Mulţumesc. Urmează punctul 3 de pe Ordinea de zi. Prezintă doamna viceprimar 
Sztakics Éva.” 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind reglementarea 
situaţiei juridice a drumurilor de exploatare situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, 
cartierul Câmpul Frumos. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Cu îngăduinţa 
dumneavoastră, aş dori să prezint punctele 3 şi 4 împreună, căci se leagă una de alta. În 
schimb, punctul 4, dacă între timp nu mai soseşte vreun coleg, să-l amânăm puţin pentru 
mai târziu, poate pe parcurs mai soseşte cineva, căci este vorba despre un material care 
necesită o majoritate de 2/3. Deci, punctele 3 şi 4 se referă la faptul că, la Câmpul Frumos 
s-au făcut măsurători topografice, şi au fost dezmembrate drumurile de acces pe terenurile 
agricole de expoatare. Prin proiectul de hotărâre de la punctul 3 introducem în domeniul 
public aceste drumuri, iar prin punctul 4, transmitem în folosinșă gratuită în favoarea 
Organizașiei utilizatorilor de apă pentru irigașii ”SFÂNTU GHEORGHE” a acestor 
drumuri agricole de exploatare. Aceasta ar dori să facă investiţii, şi să construiască o reţea 
de irigaţie, la Câmpul Frumos. Dar aşa cum am spus, este un material care are nevoie de 
2/3 majoritate, şi din păcate nu suntem suficienţi, aşa că vor domnule preşedinte, să votăm 
în legătură cu punctul 3, iar punctul 4 să-l mai amânăm, pe mai târziu, eventual. 
Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Intervenţii? 
Deoarece nu este nimeni, vă rog să votăm în legătură cu punctul 3 de pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
274/2015. 
 „Mulţumesc frumos. Să votăm şi în legătură cu amânarea discutării şi votării 
punctelor 4 şi 5, pentru sfârşitul şedinţei, deoarece sunt proiecte care necesită o majoritate 
de 2/3. Cine este de acord?” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc frumos. Am amânat punctele 4 şi 5 pentru finalul şedinţei. Urmează 
punctul 6. Prezintă doamna viceprimar.” 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 



 

 

completarea H.C.L. nr. 250/2009 cu privire la aprobarea contractării unei finanţări 
rambursabile externe în valoare de 12.000.000 euro de la Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD, cu modificările şi completările ulterioare. Prezintă: 
Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „De fapt, această decizie 
am luat-o la o şedinţă anterioară de Consili Local, dar Prefectura a făcut referiri la unele 
greşeli de formă, şi de această dată are dreptate, trebuie să recunoaştem. Noi am modificat, 
de fapt, Hotărârea 116/2010, deşi prima hotărâre a fost adoptată în 2009, deci trebuie să 
rectificăm H.C.L. 250/2009, căci aceea a fost prima hotărâre adoptată. Astfel, corectăm 
această greşeală de formă, iar conţinutul nu se modifică deloc, e ca şi cum am fi adoptat-o 
cu câteva săptămâni în urmă.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Are cineva întrebări? Doreşte cineva să ia cuvântul? Dacă nu, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 12 voturi pentru şi 1 abţinere (Bálint Iosif), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 275/2015. 
 PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Zonă de locuinţe str. Izvorului”, 
Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Am dori să modificăm un 
Plan Urbanistic din strada Izvorului, această modificare având scopul de a raţionaliza şi de 
a creşte eficienţa utilizării spaţiilor de acolo. Vă rog să sprijiniţi această iniţiativă.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Are cineva întrebări? Doreşte cineva să intervină? Dacă nu, vă rog să votăm.” 
  Se votează cu 13 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
276/2015. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii 
“Consolidare clădire, reconstruire cerdac şi împrejmuire la Grădiniţa nr. 7” din strada 
Orbán Balázs, Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”. Prezintă: Sztakics Éva-
Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Probabil că nici nu ştiu 
prea mulţi, că pe strada Orbán Balázs funcţionează o grădiniţă. Copiii învaţă într-o clădire 
veche. Clădirea se află în stare deplorabilă. Pentru reabilitarea acesteia, s-a realizat o 
documentaţie. Valoarea estimată este de 271.000 lei.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Are cineva întrebări, observaţii? Dacă nu, vă rog să votăm.” 
  Se votează cu 13 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
277/2015. 
 PUNCTUL IX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
Documentașiei tehnnico-economice, faza PT pentru obiectivul de investiţii „Demolare şi 
reconstruire WC public din Municipiul Sfântu Gheorghe”.  Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Lucrările la WC-ul public 
din Parcul Elisabeta sunt în desfăşurare. Consiliul Local a adoptat o documentaţie, şi 
procedura de achiziţii publice am anunţat-o, de fapt, pentru proiectare şi executare. 
Evident, proiectarea este mult mai detaliată şi largă decât documentaţia, şi proiectanţii sunt 
de părere că documentaţia a mai trebuit întregită, şi anume, deoarece WC-ul public va avea 
acoperiş verde, mai trebuie integrată o hidroizolaţie, la construcţii. Vor modifica lucruri, şi 



 

 

anume nu va fi un sistem prins pe robinet, de încălzire a apei, ci va fi un boiler care va 
ocupa spaţiu într-un depozit adiacent. Deci, proiectanţii vin cu propuneri complet practice. 
A fost omis sistemul de uscare pentru mâini, şi acum se include şi acest lucru,  iar valoarea 
estimată din documentaţie a fierului forjat este foarte mică, deci din acea sumă nu se poate 
realiza fier forjat, iar acum, şi acest preţ se actualizează. Acest lucru generează un plus de 
aproximativ 19.000 lei. Vă rog să sprijiniţi acest proiect. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Are cineva întrebări, observaţii? Deoarece nu sunt, vă rog să votăm în legătură cu 
proiectul de hotărâre de la punctul 9.” 
  Se votează cu 13 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
278/2015. 
 “Mulţumesc frumos. S-a adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 10.” 
 PUNCTUL X de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind actualizarea 
indicatorilor aprobaţi prin HCL 190/2009 pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi 
consolidarea integrală a corpului A din complexul de clădiri al Liceului Teoretic Mikes 
Kelemen” din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe baza Programului Naţional de Dezvoltare 
Locală. Prezintă: Sztakics Éva – Judit viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Acest proiect a fost depus 
în Programul Operativ Regional, încă din anul 2009. atunci a fost proiect câştigător, din 
păcate a ajuns pe listă de aşteptare, motiv pentru care nu au ajuns să fie executate lucrările. 
Acum, se pare că astfel de proiecte se pot include într-un program naţional, şi am solicitat 
proiectantul să actualizeze valorile, şi dacă şi Consiliul va adopta această hotărâre, vom 
depune acest proiect în Programul de Dezvoltare, pentru finanţare, şi poate se va realiza 
proiectul realizat în 2009.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Are cineva 
întrebări, observaţii? Nu sunt, aşa că vă rog să votăm în legătură cu proiectul de hotărâre de 
la punctul 10.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
279/2015. 
 “Mulţumesc frumos. S-a adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 11.” 
 PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. 
nr. 122/2015 referitoare la aprobarea Studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de 
investișii „Amenajare peisajeră piașa Libertășii, extindere parc” Municipiul Sfântu 
Gheorghe, judeșul Covasna. Prezintă: Sztakics Éva-Judit viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Aşa cum au aflat şi din 
presă, stimaţii consilieri, Prefectura a atacat atât lucrările de extindere a parcului, cât şi 
planul urbabistic pe care noi le-am adoptat. Motivaţia ei este că, pentru o asemenea 
extindere pentru câţiva metri pătraţi trebuie aprobarea Ministerului Apărării şi a Serviciului 
Român de Informaţii. Până cânsd această situaţie de conflict nu se rezolvă, până atunci 
planurile noastre sunt amânate. Evident, încă nu revocăm planul urbanistic, căci sunt 
curioasă dacă Ministerul Apărării şi SRI-ul se vor ocupa sau nu de asemenea lucruri 
mărunte. Dacă nu, probabil va trebui să adoptăm încă o dată hotărârea, şi atunci va avea 
loc şi executarea lucrărilor.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Doamna consilier 
Pârvan Rodica doreşte să ia cuvântul.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Am totuşi o nedumerire. Au căzut 
capetele, sau vor cădea capetele balaurului, sau ce s-a întâmplat, pentru că abia aşteptam să 
văd balaurul în faţa Consiliului Judeţean şi a Prefecturii. Chiar nu va mai fi balaurul? E o 
întrebare.” 



 

 

 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Eu, totuşi sper că va 
învinge dorinţa locuitorilor oraşului şi nu ceea ce se dictează de la Bucureşti, şi se va 
realiza proiectul nostru, doar că se amână, puţin.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Alte intervenţii, la 
acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, să votăm.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
280/2015. 
 PUNCTUL XII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 
H.C.L. nr. 11/2011 privind instituirea programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în 
Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare. Prezintă: Tischler 
Ferenc, viceprimar.  
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Trebuie 
modificate termenele limită în cadrul programului de sprijinire a elevilor de etnie romă, 
pentru ca aceştia să poată depune dosarele la timp, şi pentru a putea fi evaluate. Mulţumesc 
frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Întrebări? 
Intervenţii? Dacă nu sunt, să votăm.”  
 Se votează cu 12 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (Czegő Zoltán), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 281/2015. 
 “S-a adoptat. Mulţumesc. Punctul 13. Prezintă domnul viceprimar Tischler 
Ferenc”. 
 PUNCTUL XIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
ordinii de prioritate cu solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite 
din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
Tischler Ferenc, viceprimar.  
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Dacă nu 
mă înşel, tocmai acum 1 an am stabilit ordinea dosarelor depuse până atunci, şi le-am 
aprobat. Putem spune că, într-un an, am reuşit să rezolvăm toate solicitările, şi de la 
momentul adoptării ordinii de priorităţi de anul trecut, până la dosarele depuse până acum, 
o comisie a reuşit să facă o nouă ordine de prioritate a solicitanţilor de locuinţe pentru 
tineri, iar rugămintea mea este să adoptăm această ordine de prioritate, pentru a putea da 
locuinţele celor care au acest drept. Trebuie să mai spun că, într-un an de zile, au fost 
depuse 18 astfel de solicitări, dintre acestea am fost nevoiţi să refuzăm 3, căci nu 
corespundeau condiţiilor. Astfel, 15 au fost incluşi pe listă, şi în perioada următoaere de 
timp vor beneficia de locuinţe. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Întrebări? 
Intervenţii?Dacă nu sunt, vă rog să votăm.”  
 Se votează cu 13 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
282/2015. 
 “Urmează punctul 14. Prezintă doamna viceprimar.” 
 PUNCTUL XIV de pe Ordinea de zi:  proiect de hotărâre pentru modificarea 
H.C.L. nr. 7/2015 privind acordarea normei de hrană poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei 
locale al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Am menţionat deja, la o 
şedinţă anrterioară de Consiliu Local, că este foarte posibil să fim nevoiţi să modificăm 
această hotărâre, în fiecare lună, căci legea aşa prevede, că normele se modifică lunar, 
astfel că, începând de luna viitoare, normele de hrană ale poliţiştilor locali vor fi în valoare 
de 32 lei, 5 lei şi 25 lei, depinzând de categoriile de personal.” 



 

 

 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Dacă are cineva 
întrebări sau observaţii, să le ridice acum. Dacă nu sunt, vă rog să votăm în legătură cu 
proiectul de hotărâre de la punctul 14.”  
 Se votează cu 12 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (Czegő Zoltán), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 283/2015. 
 „S-a adoptat. Urmează punctul D1.” 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii 
„Reparaţii acoperiş la Liceul Teoretic Székely Mikó, Municipiul Sfântu Gheorghe”, pe 
baza Programului Naţional de Dezvoltare Locală. Prezintă: Sztakics Éva-Judit viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Am dori să reabilităm 
acoperişul clădirii principale a Liceului Teoretic ”Székely Mikó”, încă anul acesta. Se pare 
că putem atrage fonduri, în acest sens, de la Fondul Naţional, şi dacă reuşim acest lucru, 
lucrările s-ar putea realiza încă înainte de sosirea iernii.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Are cineva 
întrebări? Intervenţii? Dacă nu sunt, vă rog să votăm.”  
  Se votează cu 13 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
284/2015. 
 „Deoarece nu suntem suficienţi pentru a putea vota în legătură cu proiectele de 
hotărâre de la punctele 4 şi 5 care necesită o majoritate de 2/3, acestea se amână. Vă 
mulţumesc pentru prezenţă. Vă doresc o zi frumoasă în continuare.” 
 
 
 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 decembrie 2015. 
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