
 

 

 
 
 
 
Nr. 17.672/2015 
 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 31 martie 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 consilierii Bote Corina, Guruianu Mădălin-Doru, Kondor 
Ágota, Magyarósi Imola-Piroska. 
 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. 585/27.03.2015.  
 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 MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Bună ziua!. Salut cu 
drag reprezentanţii consiliului, la această şedinţă extraordinară, pe domnul primar, şi 
reprezentanţii presei. Pe invitaţie apare un singur proiect de hotărâre. Îi întreb pe cei 
prezenţi dacă are cineva propuneri de modificare, sau dacă doreşte cineva să adauge alte 
puncte pe Ordinea de zi? Domnul consilier Bálint József.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc pentru cuvânt. Nu aş dori 
să completez, ci aş dori să intervin. Acum, când suntem aici în număr destul de frumos, 
făcând excepţie de cei care lipsesc. Nu este atmosferă de sărbătoare, care ar putea fi 
stricată, nici nu am de gând să stric niciun fel de atmosferă, dar aş dori să le povestesc 
colegilor consilieri, pe scurt, celor care nu sunt printre cei 5 care cel puţin m-au votat din 
nou în consiliu, că pe vremea fostului mandat, chiar dacă nu în primele luni, dar după 
aceea ne-am obişnuit să primim la timp materialele de pe Ordinea de zi. Nu am nicio 
intenţie de a răni, dar aş dori să atrag atenţia acestui lucru, şi luând-o mai în glumă, 
aproape m-am speriat, că vom dărâma recordul de data trecută, când au fost 2 puncte pe 
Ordinea de zi, pe care iniţiatorii le-au revocat, şi atunci, pe la spate, au scos altele 3 noi, şi 
uite aşa nu am venit degeaba. Şi azi, la ora 13 fără câteva minute, am crezut că rămânem 
fără Ordine de zi, căci nu am avut materiale, şi totuşi, şedinţa de azi trebuie să-şi aibă 
importanţa ei. Spun toate acestea, ca acei colegi care nu au avut încă parte de asta, 
materialele şedinţelor ordinare trebuie primite cu 5 zile înainte de data şedinţei, iar în cazul 
şedinţelor extraordinare, cu două zile, deci cu 48 de ore. De aceea, eu pot să-mi închipui că 
foarte mulţi nu cunosc materialul acestui proiect de hotărâre, astfel că este posibil să fie 
nevoie de prezentarea lui mai amănunţită. Mulţumesc, că m-aţi ascultat. Mă scuzaţi, dacă 
am răpit timpul cuiva.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim domnului 
consilier. Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Şi eu mulţumesc frumos, şi 
salut cu respect fiecare doamnă şi domn consilier, reprezentanţii satelor Chilieni şi Coşeni, 



 

 

reprezentanţii presei, şi pe toţi cei prezenţi. Sunt de acord cu domnul consilier Bálint în 
proporţie de 100%. Într-adevăr, legea aşa spune, ca materialele trebuie transmise, în cazul 
şedinţelor ordinare, cu 5 zile înainte, iar pentru şedinţele extraordinare, cu 2 zile înainte. 
Evident, eu trebuie să-mi apăr colegii din instituţie. Problema este că, noi nu putem atât de 
des şi pentru un timp atât de scurt să adoptăm hotărâri, şi să convocăm şedinţe de consiliu, 
cu viteza cu care se schimbă, în această ţară, legislaţia, căci de foarte multe ori suntem 
nevoiţi să rezolvăm de pe o zi pe alta, căci Guvernul adoptă o Ordonanţă de Urgenţă, sau 
se schimbă o lege şi asta dă peste cap toată administraţia locală, sau funcţionarea ei, şi 
atunci, în foarte multe cazuri, cum este şi cel de azi, de fapt este vorba despre stingerea 
focului. Deci, în martie ia naştere o reglementare, şi ne dăm seama că dacă nu rectificăm 
urgent câte ceva, atunci poimâine vine cineva, şi spune că nu suntem în legalitate cu ceva. 
Deci, este o astfel de ţară, este o astfel de perioadă, deci domnul consilier Bálint are 
perfectă dreptate, şi au dreptate şi colegii mei, cărora le este imposibil să elaboreze 
materialele mai repede de atât, şi în multe cazuri, şi acea zi, sau cele 2 zile reprezintă 
problemă, pentru a fi gata cu materialele. În schimb, am o propunere pentru adăugarea 
punctului D1 pe Ordinea de zi, care se referă la rectificarea bugetului. Rectificăm un singur 
capitol în buget. Această rectificare bugetară este necesară datorită punctului 1 de pe 
Ordinea de zi. O să-l rog pe domnul viceprimar Tischler Ferenc să prezinte mai în amănunt 
materialul, tocmai pentru ca toată lumea să-l cunoască, şi să înţeleagă despre ce este vorba. 
Mulţumesc. ” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim frumos, 
domnule primar. Doamna Pârvan, îmi cer scuze.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „La Diverse.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „OK. Să votăm în 
legătură cu prounerea includerii punctului D1 pe Ordinea de zi. Deci, la singurul punct de 
pe invitaţie se mai adaugă un punct D1. Să votăm.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Váncsa 
Albert). 
 „Acum, să votăm în legătură cu întreaga Ordine de zi a şedinţei de azi.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Váncsa 
Albert). „Ordinea de zi a fost aprobată. Mulţumim frumos. 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 aprobarea finanţării 
unor activităţi sportive de interes naţional, realizate de Asociaţia „Club Sportiv SEPSI 
SIC”. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Este de 
notorietate faptul că împreună cu Tega S.A. şi cu Consiliul Judeţean am creat un club 
sportiv. Acesta este Sepsi SIC care, în primul rând, a asigurat fundalul baschetului, dar nu 
numai, căci au fost acolo atleţi, dar mai sunt şi alte idei, există deschidere şi către alte 
ramuri sportive. Acest club sportiv şi-a finanţat activitatea din cotizaţiile membrilor 
fondatori. În data de 22 septembrie 2014 apare o Ordonanţă de Urgenţă, cu numărul 58, şi 
în 29 noiembrie apare şi în Monitorul Oficial, deci în 22 au adoptat-o, în 29 noiembrie 
apare în Monitorul Oficial, iar asta nu mai permite finanţarea asociaţiilor sportive din 
cotizaţii, ci stabileşte alte 3 posibilităţi, înntr-un mod în care se stabilesc cele 3 modalităţi, 
dar şi cotizaţia o lasă în lege. O uită acolo. Deci, într-atât era de interpretabil totul. Probabil 
că mulţi conducători de cluburi au răsuflat uşuraţi, dar au şi început să facă propuneri către 
minister, motiv pentru care Guvernul, la 11 martie 2015 adoptă O.U. care poartă numărul 
2, care la 13 martie apare deja şi în Monitorul Oficial, apariţia acesteia fiind motivată cu 
dorinţa de a sprijini finanţarea cluburilor sportive, dar între timp, din nou îngreunează, din 



 

 

oarecare motive, funcţionarea acestora, căci menţionează că exclusiv în baza unui Contract 
de Sponsorizare se pot finanţa cluburi. Asta n-ar fi o problemă, dar au uitat să modifice 
câteva legi aflate în vigoare, şi câteva Hotărâri Guvernamentale, una din ele fiind, de 
exemplu, Legea 1447, care reglementează sumele deductibile ale cluburilor sportive, şi aş 
putea continua cu lista celor ce ar trebui modificate, sau în ce direcţie ar fi trebuitfăcuţi 
paşii, dar din păcate, asta nu s-a întâmplat. Acum, deoarece din cotizaţia pe care am 
achitat-o, clubul nu poate plăti decât strict cheltuielile pentru administrare şi întreţinere 
birou, fără să se lege vreo cheltuială strâns de sport, suntem în situaţia în care simţim că 
suntem obligaţi să sprijinim clubul, şi să luăm măsuri urgente pentru a-şi desfăşura 
activitatea, căci nu-i aşa, vorbim despre clubul care în ultimul timp, a adus zâmbete pe 
buzele a mii de oameni, nu o dată sau de două ori, ci de mai multe ori, aducând fericire în 
casele multora din noi. Credem că trebuie să acţionăm rapid, şi trebuie să încercăm să 
sprijinim acest club prin toate mijloacele, club care a câştigat Cupa României, şi porneşte 
cu şanse reale în a câştiga Campionatul. Deci, să avem încredere că va câştiga şi 
Campionatul. Dorim să oferim o finanţare în valoare de 300.000 lei, în baza unui contract 
de finanţare. Vă rog să sprijiniţi, prin votul dumneavoastră, această iniţiativă. Dacă sunt 
întrebări, evident voi răspunde la ele.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă  MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim domnului 
viceprimar pentru prezentarea făcută. Păreri, intervenţii? Domnul consilier Váncsa Albert 
doreşte să ia cuvântul. Poftiţi, domnule consilier.” 
 Domnul consilier VÁNCSA ALBERT (lb.m.): „Şi mie mi-a lipsit faptul că 
materialul nu a fost postat, material despre care ar trebui să vorbim, căci nici n-am putut 
să-l citesc. Ceea ce mă deranjează pe mine personal, este faptul că, e în regulă că sprijinim 
atât de mult Sepsi SIC şi echipa de baschet, dar din păcate nu se rezolvă acele probleme pe 
care locuitorii oraşului aşteaptă de mult să se rezolve, nu este rezolvată problema 
compensării, ba din contră, cum urmăresc eu echipa, echipa de juniori, se strică de pe o zi 
pe alta. Anul trecut a fost cum a fost, dar anul acesta echipele s-au restrâns, lucrează cu 
sportivi foarte puţini. La Junior 2, dacă sunt 10 jucători, e bine. Nu ştiu unde va duce acest 
lucru, pe termen lung, căci alte posibilităţi nu există, decât să cumpărăm jucători, cu sume 
uriaşe de bani, şi vreau să felicit municipalitatea pentru faptul că, într-adevăr, alocăm sume 
semnificative de bani, sportului, sume pe care nici nu puteam să ni le închipuim, acum 5 – 
10 ani. În ciuda acestui fapt, viaţa şi activitatea noastră sportivă, dacă facem un calcul 
mediu, a căzut înapoi cu programul de acum 10 sau 15 ani. A decăzut groaznic. Nu avem 
echipă de handbal feminin, echipă de baschet masculin, de handbal masculin, atletismul nu 
mai e, şahul nu funcţionează, deci la sporturile tradiţionale suntem aproape la 0. Ceea ce 
este cel mai important, această echipă SIC, nu are baze din Sfântu Gheorghe sau din 
judeţul Covasna, căci ştim că în sport se construieşte în sistem piramidal. La bază trebuie 
să fie 200 de oameni, la vârsta junior 1 trebuie să fie 100, şi la seniori ar trebui să fie 30 – 
40 de oameni. Din păcate, acest lucru nu l-am putut realiza la nivel de judeţ, iar la nivel 
municipal, nici atât. De aceea am spus că la nivel de oraş nici atât, căci Târgu Secuiesc 
funcţionează mai bine decât noi, din punct de vedere al tineretului. Din punctul meu de 
vedere, dacă dăm aceşti bani, şi e bine că dăm aceşti bani, trebuie adusă stricteţe la control. 
Nu se poate ca antrenorii să se ocupe cu toate, şi doar cu echipa pentru care iau salariu, nu. 
Aud unele lucruri la echipele de juniori, că la campionat merg nişte oameni adunaţi de pe 
stradă. Asta nu se poate, domnule. Nu se poate. Nu vreau, pe şcoala sportivă... sunt acolo, 
de exemplu, fetele. La fete nu are cine să ducă echipa de juniori 2 la campionat, căci 
propriul antrenor merge cu echipa SIC. Păi, să nu meargă cu echipa SIC. Toată lumea să 
aibă propriile sarcini, şi propriile obligaţii. Şi acest lucru trebuie verificat. Alaltăieri am 
vorbit cu Álmos, cu domnul József, şi este supărat că a apărut în ziar, la handbal, cu atâtea 



 

 

echipe, n-am obţinut niciun punct. Nici la juniori 1, nici la juniori 2, nici la juniori 3, nici la 
fete, nici la băieţi. Unde este controlul? Dau banii, dar atunci voi şi verifica. Atât am avut 
de spus.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim. Domnul 
viceprimar.” 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Echipa de 
handbal juniori 3 este pe locul al III-lea, acum au ajuns în finala pe naţională, săptămâna 
trecută. De altfel, sunt total de acord cu dumneavoastră, dar am câteva observaţii. De ce nu 
există bază, şi de ce nu se construieşte, dumneavoastră sunteţi în consiliul de conducere al 
şcolii sportive, şi poate că acolo ar trebui să înceapă schimbarea. Eu sunt convins, că şi 
acolo trebuie lucrat. Acum 15 ani unde era viaţa sportivă, probabil că acum este mai săracă, 
dar este mult mai bogată şi în creştere net superioară faţă de cea de acum 8 ani. Am cerut 
de la fiecare echipă mare, să organizăm aducerea rezervelor, să să înscrie în campionate 
mai mici. Futsal a pornit în liga a doua. Sepsi Sic, care este şcoală sportivă, probabil că nu 
ar trebui amestecat, dar au pornit în liga a doua. În ultimul timp, împreună cu domnul 
primar am vorbit cu antrenori care sunt jucători participanţi la concursuri internaţionale 
renumite, jucători originari din Sfântu Gheorghe, şi vin acasă, şi vor cheltui banii şi energia 
pe activităţile cu copiii, deci asta este tendinţa, şi am făcut deja câţiva paşi. Mulţumesc.” 
  Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim frumos. 
Alte intervenţii? Dacp nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Eu nu voi vota în legătură cu 
acest punct, căci sunt membru în consiliul director al clubului, drept urmare îmi voi opri 
aparatul de vot. Vă rog să votaţi în legătură cu acest proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 12 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Váncsa Albert), 2 abţineri (Joós 
Ştefan Leontin, Pârvan Rodica), 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Debreczeni László) 
şi 1 consilier nu a participat la vot (Miklós Zoltán), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 

104/2015. 
 „Cu 12 voturi pentru, s-a adoptat hotărârea.” 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 
Bugetului General al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015. Prezintă: Antal Árpád-
András,primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Evident, 
prin adoptarea hotărârii de la punctul anterior, acest lucru duce la rectificarea bugetului. 
Deci, rectificăm bugetul cu suma de 300.000 lei, majorăm subcapitolul de venituri „Cote 
defalcate din impozitul pe venit”. La cheltuieli, majorăm subcapitolul de cheltuieli „Sport”, 
cu aceeaşi sumă. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim frumos 
pentru prezentare. Păreri, observaţii? Dacă nu sunt, supun la vot şi acest proiect de 
hotărâre. Să votăm!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 

105/2015. 
 „Mulţumesc. S-a adoptat. La Diverse s-a înscris doamna Pârvan. (lb.r.): Doamna 
consilier, aveţi cuvântul.” 
 
 DIVERSE: 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da, mulţumesc. Stimate domnule 
primar. O mică problemă punctuală, pe care am observat-o acum, când a plouat foarte 
mult. Rugămintea este nu numai a mea, ci şi a altor oameni de bine şi plătitori de impozite, 
să vă aplecaţi puţin asupra porţiunii de asfalt de-a lungul finanţelor, fosta poştă, până la 
Sensiblu, pentru că atunci când a plouat, realmente nu aveai cum să treci pe acolo, şi 



 

 

pentru binele locuitorilor noi...sigur, cineva îmi spunea aşa, în batjocură, zice, treci şi tu 
strada. Bun, e foarte simplu să treci strada, eu trec, dar sunt oameni care poate n-au 
observat, poate că e în proiect, sau poate că până la Zilele Sfântu Gheorghe se poate 
rezolva problema, ca oamenii să poată să treacă şi pe partea cealaltă. Nu se ştie dacă va 
ploua sau nu, dar realmente este un disconfort. A fost prima dată când şi eu am tras o mică 
înjurătură, dar nu ştiu la adresa cui, pur şi simplu, văzând porţiunea aceea. De aceea, 
rugămintea este, dacă se poate lua o măsură. Este înclinat. Deci, nu numai că se adună apa, 
dar e aşa, şi atunci apa se adună dincolo de jumătate, şi nu se poate circula. Puteţi verifica, 
deci nu e poveste. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Domnule primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Şi eu vă mulţumesc. Voi 
verifica. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim frumos. 
Am epuizat punctele de pe Ordinea de zi. O după-amiază plăcută tuturor. 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 25 iunie 2015. 
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