
 

 

 
 
 
 
Nr. 31.731/2016 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 26 mai 2016, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 16 membri, 2 reprezentanţi ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi domnul 
Rápolti István – Coşeni, lipsind Kondor Ágota, Rokohl-Jakabos Janka-Krisztina, 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. 774/20.05.2016.  
 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 GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Bună 
ziua. Înainte să începem şedinţa, o să vă rog să aprobăm Procesele verbale ale şedinţelor 
anterioare. Sper că le-aţi văzut pe internet. Proces-verbal şedinţa ordinară din 01.02.2016. 
O să vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru şi 1 abţinere (Gazda Zoltán), 2 consilieri nu au votat 
lipsind de la vot (Magyarosi Imola-Piroska, Sztakics Éva-Judit). 
 „Mulţumesc frumos. Proces-verbal şedinţa extraordinară din 19.02.2016.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere (Gazda Zoltán), 1 consilier nu a votat 
lipsind de la vot (Sztakics Éva-Judit). 
 „Proces-verbal şedinţa extraordinară din 24.02.2016.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere (Gazda Zoltán), 1 consilier nu a votat 
lipsind de la vot (Sztakics Éva-Judit). 
 „Proces-verbal şedinţa extraordinară din 29.02.2016.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru și 1 abţinere (Gazda Zoltán), 1 consilier nu a votat 
lipsind de la vot (Sztakics Éva-Judit). 
 „Proces – Verbal şedinţa extraordinară din 24.03.2016.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere (Gazda Zoltán), 1 consilier nu a votat 
lipsind de la vot (Sztakics Éva-Judit). 
 „Şi Proces – Verbal şedinţa ordinară din 31.03.2016.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere (Gazda Zoltán), 1 consilier nu a votat 
lipsind de la vot (Sztakics Éva-Judit). 
 „Mulţumesc frumos. Astăzi avem o şedinţă cu 11 puncte la Ordinea de zi, şi mai 
sunt probabil la Diverse. O să rog pe cei care doresc să ia cuvântul înainte să aprobăm 
Ordinea de zi. Domnul  primar Antal Árpád.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Mulţumesc. Aş dori să retrag 
punctul 5 de pe Ordinea de zi, şi să propun 3 puncte noi, un punct D1, privind aderarea 
Municipiului Sfântu Gheorghe la  Asociaţia „Oraşe Energie România”, punctul D2  privind 



 

 

alocarea unei sume de bani Parohiei Romano-Catolice Sfântu Gheorghe V, pe anul 2016 şi 
punctul D3, privind solicitarea adresată Ministrului Educaţiei Naţionale pentru emiterea 
avizului conform, în vederea schimbării definitive a destinaţiei ansamblului de imobil 
situat pe strada Ciucului, nr. 50 din Municipiul Sfântu Gheorghe. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc frumos. Domnul Tischler Ferenc.” 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.r.): „Mulţumesc frumos. Aş dori să 
retrag de pe Ordinea de Zi punctul 9 şi 10, şi în acelaşi timp, propun un D4, privind 
aprobarea încheierii unui Contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin 
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Club Sportiv „EQUITES” 
Sfântu Gheorghe în vederea finanţării şi organizării „Zilelor Sportive Sfântu Gheorghe 
2016”. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc frumos. Domnul Incze Alexandru. A, la Diverse. Mulţumesc. Dacă mai este 
cineva la Diverse? Domnul Miklós Zoltán, la Diverse. Dacă nu mai este nimeni, o să 
supunem la vot întreaga Ordine de zi. A, introducerea punctelor de la Diverse, se votează 
separat. Votăm pentru introducerea punctului D1.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Sztakics 
Éva-Judit). 
 „Mulţumesc. O să votăm pentru al doilea proiect de la Diverse. ” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Sztakics 
Éva-Judit). 
 „Domnul Vajna. Mulţumesc. O să votăm despre punctul D3, cel de la educaţie. Vă 
rog.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Sztakics 
Éva-Judit). 
 „Mulţumesc. Şi proiectul D4, cu Zilele Sportive.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Sztakics 
Éva-Judit). 
 „Mulţumesc. Şi acum, o să votăm întreaga Ordine de Zi a şedinţei de astăzi.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Sztakics 
Éva-Judit). 
 „Mulţumesc frumos. Aşadar, să începem. Punctul 1. Prezintă domnul primar Antal 
Árpád. ” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2016. Prezintă: Antal Árpád-András, 
primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Rectificăm bugetul nostru pe anul 2016 cu suma de 840.000 lei, astfel obţinem 
139.423.660 lei încasări până la sfârşitul anului. Dorim să alocăm suma de 840.000 pentru 
diferite investiţii, proiectul de hotărâre conţine şi câteva regrupări. Un obiectiv mai mare îl 
reprezintă amenajarea exterioară a Arenei sportive cu 3000 de locuri, 378.000 lei, şi la 
reabilitarea Bartok Béla, e nevoie de 600.000 lei. Am încheiat licitaţiile publice pentru 
reabilitarea unor străzi, şi primul pas este solicitarea proiectelor – acestea apar în buget, şi 
câte o sumă mai mică, pentru a putea începe şi lucrările de execuţie. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc frumos. Dacă sunt intervenţii? Vă spun până atunci, Comisia nr. 1 şi Comisia 
nr. 5 au dat aviz favorabil. Vă propun să votăm să votăm.” 



 

 

 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Sztakics 
Éva-Judit), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 126/2016. 
 „Mulţumesc frumos. Proiectul de hotărâre numărul 2, privind aprobarea bilanţului 
contabil al S.C. Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe, pe anul 2015.” 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului 
contabil al MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe, pe anul 2015. Prezintă: Antal Árpád-
András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În 2015, 
societatea de transport în comun, a încheiat anul cu încasări în valoare de 3.763.271 lei şi 
cheltuieli în valoare de 3.757.937, astfel a obţinut un profit de 3.925 lei. Anul trecut au 
avut loc în Sfântu Gheorghe în jur de 2.200.000 de călătorii cu autobuzele din oraş, iar 
municipalitatea, dacă-mi aduc bine aminte, a acordat subvenţii în valoare de 2.300.000 lei, 
pentru funcţionarea societăţii de transport în comun. Mulţumesc frumos.” 
Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Mulţumesc 
frumos. Comisia nr. 1 şi Comisia nr. 5 au dat aviz favorabil. Dacă sunt intervenţii? Dacă nu 
sunt, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Sztakics 
Éva-Judit), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 127/2016. 
 „Mulţumesc frumos. Punctul 3, prezintă domnul primar.” 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 
reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a 
TEGA S.A. Sfântu Gheorghe şi aprobarea bilanţului contabil pe anul 2015. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Între 
timp, reglementăm şi problemele legate de persoane, căci între timp, deoarece domnul 
consilier Bálint József şi-a pierdut mandatul, trebuie să numim o altă persoană din partea 
Consiliului Local, şi tot aşa, trebuie să reînnoim numirea domnilor consilieri Debreczeni 
László şi Miklós Zoltán, aşa că, pe de o parte o să vă rog să numim o nouă persoană, un 
nou consilier, iar pe de altă parte, revotăm persoanele  Debreczeni László şi Miklós Zoltán, 
ca şi reprezentanţi ai  municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a 
TEGA S.A. Sfântu Gheorghe. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Da, deci 
practic, referatul este pentru numirea reprezentanţilor. Are avizul Comisiilor 1 şi 5. Înţeleg 
că trebuie să votăm secret. Votăm pentru domnul  Debreczeni László.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot. 
 „Da. Mai trebuie un vot. 15 „Da”. Pentru Miklós Zoltán, vă rog.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot. 
 “Mulţumesc frumos. Domnul Tischler Ferenc, pentru a treia propunere, vă rog să 
propuneţi. Vă rog, domnul Tischler.” 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Eu îl propun pe domnul 
Gazda Zoltán. Vă rog să sprijiniţi propunerea. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Da, în 
locul domnului Bálint care s-a retras, a fost propus domnul Gazda Zoltán, din aceeaşi 
formaţiune politică. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot. 
 “Mulţumesc frumos. Domnul Antal, doriţi să luaţi cuvântul înainte să supunem la 
vot? Vă rog. Aveţi cuvântul.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumim frumos domnului 



 

 

consilier Gazda Zoltán că a acceptat. Conform legii, în Adunarea Generală a Acţionarilor a 
diferitelor societăţi comerciale, trebuie numite persoanele conform configuraţiei politice 
din cadrul Consiliului Local, aşa că, indiferent de realţiile din cadrul unui proiect,  aşa este 
important. Totodată, aş dori să spun şi la ce se referă acest proiect de hotărâre, şi anume, că 
societatea de salubrizare, anul trecut a avut 15.604.723 lei încasări, şi 15.481.557 lei 
cheltuieli. 123.166 lei profit brut. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc frumos. Să votăm pentru întregul proiect de hotărâre, dacă nu mai sunt 
observaţii.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a participat la vot (Vajna László) 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 128/2016. 
 “Mulţumesc frumos. Proiectul de hotărâre nr. 4 Prezintă domnul primar.” 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii 
unui Contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Foştilor 
Deţinuţi Politici din judeţul Covasna în vederea finanţării şi organizării Simpozionului 
internaţional – Rezistenţa anticomunistă din lagărul comunist în perioada 1945-1989. 
Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ADRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Municipalitatea doreşte să contribuie cu 15.000 lei pentru organizarea Simpozionului 
internaţional – Rezistenţa anticomunistă din lagărul comunist în perioada 1945-1989, care 
va fi organizat în perioada 20 – 22 octombrie 2016, de către Asociaţia Foştilor Deţinuţi 
Politici din judeţul Covasna. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc frumos. Dacă nu sunt observaţii, vă spun că proiectul a primit aviz favorabil 
de la Comisiile 1 şi 5, chiar şi 4, avem 3 avize aici. Dacă nu doreşte nimeni să intervină, să 
votăm.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
129/2016. 
 “Mulţumesc frumos. Proiectul de hotărâre nr. 5 a fost revocat. Trecem la proiectul 
nr. 6, privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Bloc de 
locuinţe şi spaţii comerciale”, B-dul Gen. Grigore Bălan, municipiul Sfântu Gheorghe. 
Prezintă domnul primar Antal Árpád-András.” 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Bloc de locuinţe şi spaţii comerciale”, 
B-dul Gen. Grigore Bălan, municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, 
primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Reprezentanţii societăţii Compact SRL ar dori să construiască, amenajeze, pe B-dul Gen. 
Grigore Bălan, pe un teren de 550 mp, bloc de locuinţe şi spaţii comerciale. Pentru aceasta 
este nevoie de documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc frumos. Vă spun că proiectul a primit aviz favorabil de la Comisiile 2 şi 5. 
Dacă sunt observaţii? Dacă nu, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, şi 1 vot împotrivă (Gazda Zoltán), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 130/2016. 
 “Mulţumesc frumos. Proiect de hotărâre nr. 7. Prezintă domnul primar.” 
 PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind dezlipirea unui 
imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe str. 1 Decembrie 1918 nr. 2. Prezintă: Antal 



 

 

Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Municipalitatea doreşte de mai mulţi ani să rezolve centrul oraşului, nucleul oraşului, iar 
acum, probabil suntem la rezolvarea penultimei probleme din cauza căreia nu am reuşit să 
avansăm, fiind vorba despre dezlipirea unui teren pe care îl vom schimba, la o şedinţă 
ulterioară de consiliu, cu proprietarul Restaurantului Şugaş, deci dacă acest schimb se va 
întâmpla, atunci practic, Consiliul Local va avea un teren compact, de la Teatrul Tamási 
Áron,  până la Casa Bene, şi atunci vom putea demara această investiţie. Pentru asta, în 
schimb avem nevoie de această dezlipire, pentru a putea face schimbul. Mulţumesc 
frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc frumos. Proiectul nr. 7 are avize favorabile de la Comisiile 2 şi 5. Dacă sunt 
observaţii?  Dacă nu, o să vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
131/2016. 
 “Mulţumesc frumos. Proiectul de hotărâre nr. 8. Prezintă domnul primar.” 
 PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 217/2013 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare. Prezintă: 
Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Câţiva consilieri au părăsit 
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, şi astfel s-a eliberat locul lor în consiliile 
de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat. Pentru perioada care a 
mai rămas, trebuie să ocupăm aceste locuri, şi pentru asta am făcut propuneri. În 
comparaţie cu propunerile din Comisia de învăţământ, avem o propunere de modificare, şi 
anume, în locul domnului consilier Guruianu Mădălin, o propunem pe doamna consilier 
Pârvan Rodica, la Şcoala Generală Nicolae Colan. Deci, vă rog să votaţi cu această 
propunere, şi evident, noul Consiliu va desemna alţi reprezentanţi. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc frumos. O să îi spun în ordine. Există o observaţie din partea Comisiei nr. 4. A 
fost deja prezentată, aşa că, să începem cu ea. Doamna Rodica Pârvan, pentru Şcoala 
Gimnazială „Nicolae Colan”. Voturile sunt secrete. Vă rog să votăm acum.”  
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc frumos. Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, domnul Kelemen 
Szilárd.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 „Liceul Reformat din Sfântu Gheorghe, doamna Magyarosi Imola.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 „Mulţumesc frumos. Liceul Mikes Kelemen, domnul Vargha Mihály.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc frumos. Liceul Tehnologic Puskás Tivadar, domnul Csatlós László.”  
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc. Liceul Tehnologic Kós Károly, domnul Zsigmond József.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 „Clubul Sportiv Şcolar, domnul Zsigmond József.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 „Mulţumesc . Şi acum, să votăm despre întregul proiect de hotărâre.” 



 

 

 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
132/2016. 
 “Mulţumesc frumos. Proiectele 9 şi 10 au fost retrase, aşa că trecem la proiectul de 
hotărâre nr. 11. Prezintă domnul primar.” 
 PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei 
Culturale a Municipiului Sfântu Gheorghe pe perioada 2016-2022. Prezintă: Antal Árpád-
András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În 2015, 
în luna decembrie am adoptat deja această strategie culturală, în schimb, datorită obiecţiilor 
domnului prefect am fost nevoiţi să revocăm hotărea, iar acum dorim să o aprobăm din 
nou. Are acelaşi conţinut, strategia nu s-a modificat, în domeniul culturii, nici în ciuda 
atacurilor  prefectului, şi resursele de timp, bani şi energie pe care le-am alocat şi le vom 
aloca în acest scop servesc interesele oamenilor şi a comunităţii. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc frumos. Doresc să vă atrag atenţia că acest proiect a primit 5 voturi pentru în 
ambele comisii în care a fost dezbătut. Deci, a fost avizat în unanimitate. Domnul Gazda 
Zoltán, vă rog.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Aş dori să menţionez doar faptul că, 
în mod natural consiliul va adopta hotărârea, în schimb conţine câteva greşeli, şi ar trebui 
recitit materialul, vă spun acum una, la alegere, scrie că finanţatorul Muzeului Naţional 
Secuiesc este Municipiul Sfântu Gheorghe. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc frumos. Dacă mai sunt observaţii? Dacă nu, o să vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
133/2016. 
 “Mulţumesc frumos. Trecem la proiectul de hotărâre D1, privind aderarea 
municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia „Oraşe Energie România”  
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aderarea 
municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia „Oraşe Energie România”. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. La 
iniţiativa Comisiei Europene, mai multe consilii locale din Europa, printre care şi Sfântu 
Gheorghe, şi-au asumat ca până în anul 2020 să reducă emisiile de CO2, iar aderarea la 
această asociaţie deschide poarta către noi posibilităţi de aplicare pentru proiecte pentru 
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc frumos. Un proiect bine-venit. Vă rog să votăm, dacă nu sunt observaţii?” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
134/2016. 
 „Mulţumesc frumos. Proiectul D2.” 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alocarea unei sume 
de bani Parohiei Romano-Catolice Sfântu Gheorghe V, pe anul 2016. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Parohia 
Catolică Christos Rege solicită un sprijin de 4.800 lei, pentru o investiţie de 7.800 lei, din 
care ei dispun de 3.000 lei, şi solicită diferenţa de la noi. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc frumos. Dacă nu sunt observaţii, vă rog să votăm. Proiectul a primit aviz 



 

 

favorabil de la comisiile 1 şi 5. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
135/2016. 
 „Mulţumesc frumos. Proiectul de hotărâre D3.” 
 PUNCTUL D3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind solicitarea adresată 
Ministrului Educaţiei Naţionale pentru emiterea avizului conform, în vederea schimbării 
definitive a destinaţiei ansamblului de imobil situat pe strada Ciucului, nr. 50 din 
Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În anul 
2014, Ministerul Educaţiei a aprobat pe o perioadă de 10 ani, să scoatem din reţeaua 
şcolară naţională Şcoala Gámán János, între timp, s-a elaborat şi strategia de dezvoltare, şi 
pe termen lung, ştim că nu vom avea nevoie de încă un liceu în această clădire, dar cu 
siguranţă, aşa cum am menţionat şi în strategia de dezvoltare, dorim să oferim învăţământ 
universitar. Să-l dezvoltăm şi să-l consolidăm. De aceea, dorim să solicităm schimbarea 
definitivă a destinaţiei ansamblului de imobil, şi să rămână instituţie de învăţământ 
superior, pe perioadă lungă de timp. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc frumos. Vă spun că proiectul a primit aviz favorabil în unanimitate, în 
Comisia nr. 5, şi în Comisia nr. 4, cu o abţinere, doamna Pârvan Rodica. Dacă sunt 
observaţii? Dacă nu, supunem la vot proiectul D3.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru şi 1 abţinere (Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 136/2016. 
 „Mulţumesc frumos. Trecem la D4.” 
 PUNCTUL D4 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui Contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local 
al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Club Sportiv „EQUITES” Sfântu Gheorghe 
în vederea finanţării şi organizării „Zilelor Sportive Sfântu Gheorghe 2016”. Prezintă: 
Tischler Ferenc, viceprimar 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumim frumos. Aşa 
credem că, la fel anilor precedenţi, Sfântu Gheorghe merită să aibă Zile Sportive, motiv 
pentru care vă rog să sprijiniţi semnarea contractului de asociere cu Asociaţia Club Sportiv 
„EQUITES”. În contract noi ne asumăm 50.000 lei. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc frumos. Proiectul a primit aviz favorabil în unanimitate, în Comisiile 1, 5 şi 6. 
Dacă sunt observaţii? Dacă nu, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
137/2016. 
 „Mulţumesc frumos. La Diverse s-a înscris, în primul rând, domnul Incze. Vă rog, 
aveţi cuvântul.” 
 
 DIVERSE: 
 Domnul consilier INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Doresc să 
iau cuvântul deoarece este ultima ocazie în care particip oficial la şedinţa de consiliu, şi se 
cuvine să ne salutăm. Deci, dacă omul pleacă, trebuie să-şi ia la revedere, şi trebuie luat la 
cunoştinţă că este un cadou foarte mare, spun asta mai ales tinerilor, că în ciuda vârstei 
mele, la 83 de ani, am putut să fiu într-o companie aşa de frumoasă. Este un sentiment 
foarte plăcut, să te gândeşti, într-un timp aşa de scurt, că am avut şedinţe, şi s-au făcut 
auzite multe păreri, dar eu mă gândesc în urmă cu mare recunoştinţă, şi trebuie să-i 



 

 

mulţumim domnului primar,  căci oricum, el este primul om al acestui lanţ, este primarul, 
edilul oraşului, că am avut şedinţe fără scandal. Este un mare lucru că am reuşit, într-o 
echipă aşa de mare, am putut să vorbim lucrurile comune, fără să ne certăm. Eu plec cu 
mare bucurie, căci slavă Domnului, văd atâţia tineri capabili aici, încât mă gândesc cu 
nădejde spre viitor. Şi nu vreau să vorbesc mai mult, aş putea, că nu am predicat de mult, 
dar trebuie să spun că, vă rog să mă credeţi, este important, că aici, în această comunitate 
mare am putut vorbi deschis, fiind aici şi catolici, şi ortodocşi, şi reformaţi şi unitarieni, 
vorbitori de limbă maghiară şi vorbitori de limbă română.  Dar este important că s-a putut 
vorbi deschis. Acest oraş înfloreşte şi se înfrumuseţează mult. Şi să nu vă plictisiţi de 
predica mea, doresc să transmit şi noului consiliu binecuvântarea lui Dumnezeu, să aibă 
forţă şi putere de muncă, sănătate, şi fiind preot reformat, doresc să închei cu un citat. 
„Dacă Dumnezeu e cu noi, cine să ne fie împotrivă?” Mulţumesc frumos.nezeu să ne 
binecuvânteze pe toţi.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumim frumos. Domnul primar, vă rog.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Mulţumim frumos domnului Incze Alexandru pentru cuvintele pe care ni le-a adresat, sunt 
convins că ne vom mai întâlni, dar este adevărat, că aceasta este ultima şedinţă ordinară a 
acestui consiliu, în acest mandat. Înainte să mulţumesc şi eu tuturor pentru colaborare, mi-
ar plăcea dacă acest consiliu ar aproba o luare de poziţie, o declaraţie de intenţie. Aceasta 
se referă la faptul că, în ultimele săptămână, zile, chiar şi aseară, am purtat discuţii cu 
primarul Municipiului Braşov, căci, nu-i aşa avem un vis mare comun, judeţul Braşov, şi 
judeţele din Ţinutul Secuiesc, mai ales noi, dar evident şi Harghita, şi anume, aeroportul de 
la Ghimbav. Acest aeroport a început să fie construit cu mulţi ani în urmă, de către 
consiliul judeţean Braşov, fiind investite, până acum, aproximativ 25 milioane de euro, 
acum doi ani s-a predat pista de lansare, dar de atunci, acolo practic nu s-a mai întâmplat 
nimic. Deci, în ultimii doi ani nu s-a întâmplat nimic. Acum s-a născut o înţelegere între 
Consiliul Local Braşov şi Consiliul Judeţean Braşov,  
prin care oraşul Braşov va contribui în urmărorii doi, trei ani cu 30 milioane de euro pentru 
finalizarea acestei investiţii, dar nici asta nu ajunge pentru finalizarea investiţiei, iar această 
declaraţie de intenţie se referă la faptul că, în următorii trei ani, atât Consiliul Local Sfântu 
Gheorghe, şi Consiliul Judeţean Covasna, va contribui cu câte maxim 3 milioane de euro 
pentru finalizarea lucrărilor de investiţie, cu condiţia că vom acorda această finanţare doar 
pe ultima sută de metri, deci Consiliul Local Sfântu Gheorghe şi Consiliul Judeţean 
Covasna va acorda această finanţare doar dacă cu aceşti bani se finalizează investiţia şi 
aeroportul devine funcţional. Deci, concret, din punct de vedere financiar, asta va avea 
atingere asupra bugetului din 2018, 2019, dar este important pentru Braşov, să ştie acest 
lucru, şi să poată demara anumite proceduri, trebuie să fie în cunoştinţă de cauză în ceea ce 
priveşte decizia noastră. Deci, eu rog pe toată lumea, să ne exprimăm părerea prin vot, fără 
să fie vorba despre o decizie care se ia sub forma unei hotărâri. În următorii 3 ani, vom 
contribui cu maximum 3 milioane de euro, dar cu această sumă să contribuim la finalizarea 
investiţiei, eu cred că nu trebuie să spun aici, în aceste cercuri, cât de important ar fi pentru 
oraş, pentru regiune, dacă acest aeroport ar fi funcţional. Mulţumesc frumos. O să mai cer 
cuvântul după votare.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc frumos. Da, cred că da, toată lumea este de acord. Să votăm, bine, în regulă, 
haideţi să votăm în legătură cu propunerea domnului primar, pentru sprijinirea aeroportului 
de la Braşov. Da, putem vota acum.” 



 

 

 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc frumos. În unanimitate, aşa cum era de aşteptat. Domnul Miklós 
Zoltán, aveţi cuvântul. V-aţi înscris la Diverse. A, domnul primar, scuzaţi-mă.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Deoarece este ultima şedinţă ordinară din acest mandat de 4 ani, eu aş dori să mulţumesc şi 
în numele colegilor de la Primărie, din cadrul Consiliului Local, fiecărui consilier că a 
participat activ în munca constructivă şi de dezvoltare a oraşului, şi nu am realizat o 
statistică să văd cât la sută din proiectele de hotărâre au trecut, neluând în calcul voturile 
împotrivă şi abţinerile, dar cred că avem un procentaj de 95%, şi deşi am avut mici 
divergenţe, eu cred că, activitatea fiecăruia a fost caracterizată, în primul rând, de dorinţa 
de a face şi de un mod civilizat, şi cred că dacă peste tot aşa s-ar întâmpla, în ţara asta, 
atunci am fi într-o situaţie mult mai bună şi avansată, în multe domenii. Mulţumesc 
frumos. Eu cred că vom lucra bine în continuare, şi cei care nu vor mai fi membri ai acestui 
consiliu, ne vom baza, şi pe viitor, pe părerile şi sfaturile lor. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc frumos. Domnul Miklós Zoltán, aveţi cuvântul.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Doream şi eu să spun acelaşi lucru 
ca şi domnul primar, să mulţumesc colegilor din acest mandat că am lucrat bine împreună, 
ne-au sprijinit iniţiativele, am avut discuţii constructive, asta am vrut şi eu să spun, dar 
acum, după domnul preot şi domnul primar, sună puţin ciudat. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc frumos. Vă mulţumesc şi eu pentru cei patru ani, şi să sperăm că ne vom 
reîntâlni după 5 iunie. O zi bună! La revedere! Mulţumim.” 
 
 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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