
 

 

 
 
 
 
Nr. 19.159/2015 

 
PROCES – VERBAL 

 
 Încheiat azi, 8 aprilie 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, Magyarósi Imola-Piroska, Váncsa Albert, 
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. 599/02.04./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! Înainte de 
toate, aş dori să rog membrii Consiliului să-şi pornească aparatele de votare. Salut cu drag 
pe toată lumea, la şedinţa extraordinară de azi. Conform invitaţiei, Ordinea de zi a şedinţei 
de azi are 4 puncte, ultimul punct fiind Diversele. Întrebarea mea este, dacă are cineva 
propuneri de modificare în ceea ce priveşte Ordinea de zi, şi dacă doreşte cineva să se 
înscrie la Diverse? Doamna viceprimar Sztakics Éva are cuvântul.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Salut 
şi eu, cu mare drag, membrii Consiliului şi reprezentanţii presei, prezenţi la şedinţa de azi. 
Aş dori să anunţ, că azi domnul primar este în concediu de odihnă, motiv pentru care, 
punctele de pe Ordinea de zi le vom prezenta împreună cu domnul viceprimar.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „În regulă, mulţumim 
frumos. Nu s-a prezentat nimeni cu scopul de a aduce propuneri de modificare la punctele 
de pe Ordinea de zi, de aceea vă rog să o votăm.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Incze 
Alexandru, József Álmos-Zoltán). 
 „Ordinea de Zi a fost aprobată. Mulţumesc. Punctul 1 de pe Ordinea de zi va fi 
prezentat de domnul viceprimar Tischler Ferenc.”  
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru încheierea unui act 
adiţional la Contractul de finanţare nr. 18.969/2015 aprobat prin H.C.L. nr. 104/2015 
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. De fapt, 
acest contract de finanţare trebuie modificat din trei motive. Un motiv este acela că deja a 
existat un Act Adiţional la contract, dar acesta şi-a pierdut valabilitatea, căci echipa a ajuns 
mai departe, şi este deja în finală. De aceea, sumele stipulate pentru locul 3 sau 4 nu mai 
trebuie să le luăm în considerare. La un punct, suma finanţării scade la 235.000 lei, de la 
300.000 lei, căci aici, oamenii de specialitate, aparatul de specialitate, juriştii noştri spun 



 

 

că, până la aparaţia Hotărârii Guvernamentale de Urgenţă, deci până la 13 martie, 
cheltuielile acumulate pot fi plătite din cotizaţia de membru, conform legii vechi, acesta 
fiind motivul pentru care am pus înapoi aceste cheltuieli, din contractul de finanţare, deci 
le-am scos, iar asociaţia sportivă le va achita din cotizaţiile de membru. Totodată, în 
contractul anterior erau stipulate doar cheltuielile aferente ligii naţionale, dar noi ştim că, 
pe lângă liga nașională, noi avem o echipă de Liga I, tot în cadrul clubului, iar cheltuielile 
acesteia ar fi rămas neacoperite, dacă nu operăm modificări în contractul acesta de 
finanţare. Deci, pe scurt, despre asta este vorba. Vă rog să sprijiniţi proiectul. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim pentru 
prezentare. Intervenţii, observaţii? Dacă nu sunt, vă rog să votăm în legătură cu acest 
proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 consilier nu a participat la vot (Miklós Zoltán), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 106/2015. 
 „S-a adoptat în unanimitate. Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea şi 
completarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de 
utilităţi publice pentru servicii de salubrizare a localităţilor „ECO SEPSI” Sfântu 
Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În anul 
2014 a apărut o Hotărâre Guvernamentală care modifică o Hotărâre Guvernamentală 
anterioară, privind aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului -cadru ale asociaţiilor 
de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice. Conform 
acesteia, am modificat deja actul constitutiv şi statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „AQUACOV”, iar acum trebuie să facem acelaţi lucru şi în cazul 
Asociaţiei „ECO SEPSI”. Este aici şi domnul director, iar dacă aveţi întrebări, atunci puteţi 
să i le puneţi domnului Tóth Csaba. Mulţumesc. Am dori să-l mandatăm pe domnul primar, 
ca în calitate de reprezentant al Municipiului Sfântu Gheorghe, să aprobe aceste modificări 
şi completări aduse Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei, în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru servicii de salubrizare a 
localităţilor „ECO SEPSI” Sfântu Gheorghe.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim pentru 
prezentare. Are cineva întrebări? Doreşte să intervină cineva? Dacă nu, vă rog să votăm şi 
în legătură cu acest punct.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 consilier nu a participat la vot (Vajna László), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 107/2015. 
 „S-a adoptat. Trecem la punctul 3 de pe Ordinea de zi. Prezintă domnul viceprimar 
Tischler Ferenc.” 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 79/2015 privind încheierea unui contract de asociere în participaţie 
între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Unităţilor din Industria Hotelieră şi 
Restaurante. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. La ultima 
şedinţă ordinară, am adoptat contractul pentru Zilele Sfântu Gheorghe, cu Asociaţia 
Unităţilor din Industria Hotelieră şi Restaurante. S-a omis propunerea acelei persoane care 
să reprezinte Municipiul Sfântu Gheorghe, în această asociere, sau în acest contract de 
parteneriat, şi dorim să rezolvăm această problemă, acum. Îl propun pe domnul consilier 
Zsigmond József. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim pentru 
prezentare. Observaţii? Dacă nu sunt, vă rog să votăm despre numirea domnului consilier 



 

 

Zsigmond József. Vot secret.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 „Acum, să votăm în legătură cu întregul proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 consilier nu a participat la vot (Sztakics Éva-
Judit), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 108/2015. 
 „S-a adoptat. Mulţumesc frumos. Doreşte cineva să ia cuvântul la Diverse? La 
început nu s-a prezentat nimeni, dar aş dori, totuşi, să mai întreb. Dacă nu este nimeni, vă 
doresc o după-masă plăcută. Domnul consilier József Álmos.” 
 Domnul consilier JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „În cadrul Comisiei de 
Urbanism am ridicat deja această problemă, că pe strada care leagă strada Păcii, József 
Attila, şi Fermei, şi pe străduţele care încep acolo, nu sunt tăbliţe cu numele străzilor. Deci, 
cineva a scris nişte plăcuţe, sunt acolo, sunt scrise într-o singură limbă. Vă rog să schimbaţi 
aceste plăcuţe cu numele străzilor, sunt acolo vreo cinci străduţe: Nucului, Cireşului, 
Vişinului. Vă rog, să faceţi în aşa fel, încât plăcuţele cu numele străzilor să ajungă la locul 
lor, într-o formă corespunzătoare. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim frumos. 
Cunoaştem această problemă, am mai discutat despre ea. Sunt ferm convins că, în cel mai 
scurt timp, colegii din instituţie vor rezolva problema. Mulţumesc pentru participare, o 
după-amiază plăcută tuturor.” 
 
 
 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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