
 

 

 
 
 
 
Nr. 41.192/2015 
 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 27 iulie 2015, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 18 membri, 2 reprezentanţi ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi domnul 
Rápolti István – Coşeni, lipsind Bote Corina, Cserey Zoltán, Vajna László. 
 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. 1038/23.06.2015.  
 La şedinţă participă, conform legii: domnul Antal Árpád-András, primarul 
municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Sztakics Éva-Judit și domnul Tischler Ferenc, 
viceprimari ai 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.): „Bună ziua. Salut cu 
respect colegii şi reprezentanţii presei. Rog pe toată lumea să pornească aparatele de 
votare. Mulţumesc frumos. Începem şedinţa de azi. În legătură cu Ordinea de zi, întreb 
dacă are cineva observaţii, propuneri? Domnul primar Antal Árpád-András.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aş dori 
să propun un punct D1, în legătură cu o foarte mică modificare a unei hotărâri adoptate 
deja. Într-un contract, în loc de strada Ciucului nr. 50, apare numărul 5, şi asta trebuie să 
rectificăm. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Cine este de acord cu includerea punctului D1 pe Ordinea de zi? Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Debreczeni 
László). 
 „Mulţumesc frumos. Acum, vă rog să votăm în legătură cu întreaga Ordine de zi. 
Cine este de acord? Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Debreczeni 
László). 
 „Ordinea de zi a fost adoptată. Mulţumesc. Doreşte cineva să se înscrie la Diverse? 
Nu. Atunci, trecem la punctul 1 de pe Ordinea de zi.”  
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind acordarea unui 
mandat special reprezentantului Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”. Prezintă: Antal Árpád-András, 
primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Mâine 
va avea loc şedinţa  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”, iar pentru 
aceasta am nevoie de un mandat din partea Consiliului Local. Pe Ordinea de Zi a şedinţei 
de mâine sunt 3 puncte importante. Primul punct este cu referire la faptul că, Comuna 
Estelnic doreşte să iasă din această Asociaţie, şi trebuie să luăm la cunoştinţă acest fapt. 
Punctul 2 este cu privire la stabilirea cotizaţiei pe anul 2015, iar cotizaţia Municipiului 



 

 

Sfântu Gheorghe în această asociaţie este de 40.000 lei, pe anul 2015. iar punctul 3 de pe 
Ordinea de Zi a şedinbţei de mâine este stabilirea preţului apei şi canalizării care va intra în 
vigoare, mai mult ca sigur, cu începere din 1 august. Aşa cum se ştie, acum 6 ani am 
stabilit şi acceptat preţul apei şi canalizării pe următorii 20 de ani, iar în ciuda acestui 
lucru, în fiecare an trebuie să întărim această hotărâre, cu privire la acest preţ. Mulţumesc 
frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Intervenţii, observaţii? Dacă nu sunt, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Czegő 
Zoltán), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 203/2015. 
 „Mulţumesc frumos. Punctul D1 îl prezintă tot domnul primar.” 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru încheierea unui act 
adiţional la Contractul de comodat nr. 40.839/2014 încheiat între Municipiul Sfântu 
Gheorghe şi Universitatea Sapientia privind transmiterea de către comodant, cu titlu 
gratuit, a dreptului de folosinţă asupra ansamblului de imobile situate în str. Ciucului nr. 
50, în favoarea Universităţii. Prezintă: Antal Árpád-András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aşa cum 
am amintit deja, este vorba despre rectificarea H.C.L. 215/2014. La punctul 2.1 din 
Articolul 2, adresa este trecută greşit, în loc de strada Ciucului 50, apare strada Ciucului 
nr.5, şi asta trebuie să corectăm. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă TISCHLER FERENC(lb.m.):  „Are cineva 
observaţii? Întrebări? Dacă nu este nimeni, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
204/2015. 
 „Mulţumim. S-a adoptat. Ţinând cont de faptul că la Diverse nu s-a înscris nimeni, 
închei şedinţa de azi. Vă doresc o după amiază plăcută! 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 29 octombrie 2015. 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR, 
            Tischler Ferenc                                                          Kulcsár Tünde  
 


