
 

 

 
 
 
 
Nr. 31.315/2016 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 23 mai 2016, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 12 membri, 2 reprezentanţi ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi domnul 
Rápolti István – Coşeni, lipsind Jozsef Álmos-Zoltán, Magyarosi Imola-Piroska, Pârvan 
Rodica, Rokohl Jakabos Janka-Krisztina, Sztakics Éva-Judit, Vargha Mihály-Béla, Zsigmond 
József.  
 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. 773/19.05.2016.  
 La şedinţă participă, conform legii: domnul Tischler Ferenc viceprimarul municipiului 
Sfântu Gheorghe, d-na Kulcsár Tünde – secretarul municipiului Sfântu Gheorghe.  
 În sală sunt prezenţi reprezentanţi mass-media. 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Bună ziua. O 
să vă rog să deschideţi aparatele de vot. Din câte am văzut suntem 12, dar nu a deschis încă 
toată lumea. Da putem începe şedinţa. Bună ziua. Este o şedinţă extraordinară, avem un singur 
punct pe Ordinea de zi, Proiect de hotărâre prinvind..., votăm prima dată pentru Ordinea de zi, 
cu un singur punct, dacă sunt adăugiri? Din câte ştiu nu. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 12 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc. Trecem la punctul 1. Prezintă domnul viceprimar Tischler Ferenc.”  
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat 
special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor 
Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Îi acordăm 
mandat domnului Czimbalmos Kozma Csaba, şi îl împuternicim să participe la Adunarea 
Generală a Acţionarilor Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, şi să sprijine prelungirea 
contractului, cât ş creşterea valorii contractului cu 2,53%, plus includerea comunei Ozun în 
reţea. Vă rog să susţineţi. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Mulţumesc. 
Dacă sunt observaţii? Dacă nu, vă rog să votăm. O să vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 12 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
125/2016. 
 „Da, nu trebuia vot secret. Mulţumesc frumos. Hotărârea a fost adoptată. Dacă acesta a 
fost singurul punct, vă mulţumesc, şi vă doresc o zi bună.” 
  
 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 august 2016. 
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